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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo o curso superior e suas relações com as regras jurídicas de 

consumo. 

As escolas de ensino particular e os alunos necessitam manter entre suas relações de consumo 

a mais perfeita harmonia. 

Qualquer deslize nessa relação à luz do CDC, irá surgir os direitos das partes envolvidas. 

 

PALAVRAS CHAVES: relações de consumo, ensino pago, propaganda enganosa e ilusória, 

qualidade de ensino superior. 

 



 

RESÚMEN 

 

 
Este studio tiene como objetivo da curso superior y suas relaciónes con las reglas del 

juicio de consumo. 

Las escuelas de enseñanza particular y los alumnos necesitan mantener entre suyas 

relaciónes de consuma la mas perfecta armonía. 

Cualquer desliz para esa relacióne, la luz del CDC irá, surgir los derechos de las partes 

arroladas. 

 

PALABRAS LHAVES: relaciónes de consume, enseñanza paga, propaganda engañosa y 

ilusoria, cualidad de enseñanza superior. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A proposta de nossa dissertação em mestrado de Educação foi estudar as várias razões 

surgidas nas relações de consumo entre as entidades de ensino superior e os alunos 

consumidores desses ensinos. Às vezes, inicia-se o problema logo quando da elaboração do 

contrato educacional imposto unilateralmente pela entidade. Problemas referentes a 

pagamentos, documentos pessoais dos alunos, publicidade sedutora e manipulativa, por parte 

da entidade, folhetos explicativos induzivos, má qualidade de ensino, propaganda enganosa, 

tudo envolvendo as relações de consumo pela prestação de serviços educacionais e cujo 

sujeito mais fraco seria sempre o aluno consumidor, cujas discussões ainda, não foram 

levantadas em minúcias no Brasil. Semioticamente ter-se-ia o seguinte exemplo: CDC como 

destinador    Destinatário (sociedade de consumo)                        

Sujeito (consumidor)  em busca do objeto de valor, representado por: (qualidade, presteza, 

garantia, atenção na relação jurídica de consumo por serviços  educacionais superiores). 

Adjuvantes     (Ministério Público, Procons, Órgãos de defesa do consumidor) 

Oponentes     (A Mantenedora, pública ou privada). 

As Universidades particulares são entes autônomos, gozando de uma liberdade de 

atuação, tanto no campo didático-científico como no da administração e gestão financeira e 

patrimonial.  

O ensino em sentido lato recebe uma especial proteção da Constituição, mas por outro 

lado, essa proteção também tem que ser compreendida nessa mesma Constituição, sendo 

então, o Código de Defesa do Consumidor, elemento de defesa cuja aplicação se insere nas 

 



 

relações jurídicas de consumo educacionais pela prestação desses serviços.  

É de ser esclarecido que o CDC, preceito constitucional contido no art. 5°., Inciso 

XXXII, como direitos e garantias fundamentais, deve guardar harmonia com todo o 

ordenamento constitucional, pois são limitados, na medida em que encontram marcos 

estabelecidos na própria Constituição.  

O Brasil adota o princípio da relatividade das liberdades públicas. Deste modo, muito 

embora a Constituição Federal diz que as universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial não significa com isto que tal 

liberdade possa a vir prejudicar outros direitos constitucionalmente garantidos, pois não há  

hierarquias entre ela em seu próprio texto, e somente a CF é a garantidora de todo o 

ordenamento jurídico e sistemático do Estado. Se, entretanto, houver algum conflito pelo 

interprete os direitos por ela comandados deverão ser interpretados pelo princípio da 

concordância prática ou da harmonia que nada mais significa que a aplicação, ao caso prático, 

dos direitos com a necessária ponderação de forma a reduzir o alcance de um deles, evitando, 

assim, a completa destruição de um ou de outro.  

O CDC, cláusula pétrea, nos termos do art. 60, § 4°, da CF/88, não pode ser, 

conseqüentemente, objeto de emendas tendentes a aboli-los. Estão abrigados, portanto, pela 

chamada clausulas de imutabilidade.  

Assim, todas as relações de consumos universitários, deverão então, guardar harmonia 

entre si em observar o princípio da proporcionalidade ou da proibição de excesso 

(razoabilidade) que nada mais determina do que o equilíbrio, ou seja, o respeito entre alunos 

consumidores e escolas particulares superiores em todo o Brasil, diante desses serviços 

efetivamente remunerados, onde há a relação de riqueza por um deles em contribuição de 

 



 

algo para outro. 

 Esses serviços pagos são de interesses individuais homogêneos, o que legitima 

inclusive a justa atuação do Ministério Pública, amparada no art. 81, parágrafo único, III do 

CDC e art. 82, com legitimação extraordinária para a verificação de regularidades dessa 

relação.  

Diante disto, parece-nos não haver a menor dúvida de que se encontram regidos pelo 

Código de Defesa do Consumidor os contratos cujos objetos reside na prestação remunerada 

de serviços de educação, aí compreendido desde as atividades de ensino desenvolvidas por 

instituições permanentes (colégios, universidades, cursos de idiomas, academias de ginástica 

e balé, etc.) até as realizadas por profissionais autônomos (aulas particulares).  

A responsabilidade desse serviço educacional superiores tem seu marco na 

responsabilidade objetiva, onde qualquer deslize por parte da universidade, prestadora de 

educação remunerada nasce o dever de reparar o dano, bastando para isso que o aluno 

universitário demonstre apenas o nexo de causalidade entre a ação ou omissão da 

universidade lesiva ao bem protegido objetivamente.  

Na defesa da universidade, perante a ação civil pública é restrita à demonstração de 

que 1) não seria a responsável pelo ato ou fato argüido pelo aluno de elesivo ao contrato 

escolar ou qualquer outro vício por exemplo, na qualidade de ensino divulgada por ocasião de 

propaganda ou Marketing educacionais. 2) Que não houve a ocorrência impugnada pelo 

aluno consumidor. 3) Que a ocorrência não é lesiva ao contrato escolar e nem a qualidade de 

ensino ou outra atividade escolar referente ao próprio contrato escolar superior. Inútil será a 

alegação da universidade de inexistência de culpa ou dolo, porque a responsabilidade dela 

frente ao CDC é objetiva. Diante disto, a sentença poderá condenar a universidade na 

 



 

indenização ou na obrigação de fazer ou não fazer, com as cominações processuais, conforme 

o pedido na inicial.  

A sentença ainda fará coisa julgada erga omnes (efeito geral em matéria de educação e 

consumo), exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipóteses em 

que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de 

nova prova. Tal ação poderá ser precedida de Inquérito Civil pelo Ministério Público, com o 

fim de evitar lide temerária (sem fundamento jurídico). 

Em qualquer desses casos, então, estarão presentes os personagens da relação jurídica 

de consumo, indicados nos artes. 2º e 3º da Lei no 8.078/90: de um lado, o consumidor, o 

qual, em decorrência da definição ampla adotada no direito brasileiro, será tanto o próprio 

aluno (usuário do serviço),quanto aquele que houver contratado, como os pais e tutores; de 

outro lado, o fornecedor, pessoa física ou jurídica ( e até mesmo – porque não? – os 

chamados "entes despersonalizados”, como uma sociedade de fato que explore atividades 

docentes), que se tenha obrigado a prestar serviços daquela natureza. 

Partindo dessas premissas, então, o nosso interesse, foi estudar esses aspectos da 

relação jurídica de consumo, por meio de direitos e obrigações relacionadas entre as entidades 

educacionais superiores privadas e o publico alvo, destinatários finais, que são os aluno 

clientes, com seus direito e obrigações, na relação jurídica de consumo, regulada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078/90, cuja importância jurídica é, na atualidade, 

objeto de consumo, para o desempenho da cidadania e demais subsídios para a comunidade 

educacional, no que se refere ao campo da educação superior remunerada e todas as suas 

problemáticas jurídicas daí derivadas, tais como: a qualidade do ensino, diante daqueles que 

ali pagam com intuito de obterem uma formação profissional à altura dos valores investidos. 

 



 

Outro interesse relevante ainda se justifica como indispensável, o estudo das questões e 

cláusulas contratuais pela prestação remunerada junto à entidade educacional como empresa 

comercial e exploradora de ensino pago, como responsável pela boa formação, instrução e 

cultivo intelectual no mercado de consumo educacional superior, contribuindo para a 

felicidade de toda a sociedade que terá com isso bons profissionais, qualificados a servir-lhe. 

Como o estudo desta pesquisa ainda é novo, no Brasil, não há, ainda, autores consagrados ou 

bibliografia específica relacionada ao tema sugerido. O objetivo específico deste trabalho 

seria, então, demonstrar em primeira mão, o estudo dos fenômenos da relação de consumo, 

fazendo nascer a partir dele, o estudo para novas idéias e futuros debates, acerca dos direitos e 

obrigações entre as entidades educacionais superiores privadas e os alunos consumidores. 

A relevância social da pesquisa em muito contribuirá para os sujeitos desta relação 

educacional de consumo pelo ensino superior pago. Saberão seus sujeitos jurídicos, quais os 

exatos limites de seus direitos e as hipóteses obrigacionais frente ao (CDC), Código de Defesa 

do Consumidor, evitando-se, em muito, as lides e controvérsias administrativas. Será uma 

bússola para as partes envolvidas na relação de consumo educacional, em tudo aquilo que 

envolver uma relação jurídica remunerada pela prestação de serviços educacionais superiores. 

A importância e justificativas do tema a ser por nós tratados têm valor científico, pois 

envolvem não só a Educação superior remunerada, mas, também toda a educação paga no 

Brasil e suas lides daí derivadas. 

Há uma tendência hoje em dia, de que as escolas têm todas as características de uma 

empresa de prestação de serviços educacionais diretamente ligados à formação do indivíduo e 

sua atuação na sociedade. Em assim sendo, esse enfoque da educação superior urge mudanças 

de comportamento diante ao trato das formas exigidas pela lei do consumidor no que tange a 

 



 

tudo aquilo a que a ele está, relacionado e aos resultados obtidos. 

No Capítulo I, demonstramos à luz da Teoria finalista da ação, a questão da vontade e 

querer prejudicar qualquer uma das partes envolvidas na relação jurídica de consumo do 

ensino superior a aplicação das penas juridicamente relevantes a serem observadas nas 

relações jurídicas de consumo, por prestações de serviços educacionais desse ensino as que 

são de maiores, ou seja, o art. 66, da afirmação falsa ou enganosa; art. 67 da publicidade 

enganosa ou abusiva e o art. 71, da utilização na cobrança de dívidas, de ameaças, coação, 

constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas. 

Também, estudamos as questões relativas à vontade desta relação no que tange aos 

elementos: Intenção: elemento subjetivo, Fim: elemento objetivo e os Motivos Determinantes: 

formação íntima da vontade. 

No Capítulo II, estudamos o Código de Defesa do Consumidor como norma de ordem 

pública e interesse social poderia nos fornecer mais outros exemplos claros e objetivos ao 

nobre estudioso: Imagine que você passe no vestibular da universidade particular denominada 

A. Durante o curso de graduação ou depois de formado você verifica que muito embora tenha 

sido aprovado no provão você verifica que não tem condições mínimas para exercer sua 

profissão, que nem ao menos conseguiu se qualificar para o exame de sua classe tal como no 

exemplo, o CRM. Como você se sentiria?  

Poderia, quando do percurso acadêmico reclamar com quem? Com a direção da 

universidade? Com o MEC? Será que eles ouviriam da sua reclamação? Será que mudariam 

os métodos de ensino? Mudariam os professores habilitados? Em havendo alegação por parte 

da universidade, será que essas seriam plausíveis? Será que os órgãos governamentais dariam 

azos as reclamações? E a autonomia das universidades contidas no art. 53 da LDB, como 

 



 

ficariam? Teriam elas a humildade de rever casos, fatos e outras considerações da relação 

cliente/consumidor e universidade? Bem! Para evitar esses inconvenientes e não gerar 

contendas se faz necessário que meditemos um pouco em torno da palavra qualidade. 

Reconhecemos que o sistema do ensino superior privado para não ter deficiências e 

adquirir atributos como se pretende a sociedade de consumo, enfrentará problemas de 

financiamento inadimplência de alunos e outras questões econômicas. 

No Capítulo III, estudamos o controle administrativo pelo órgão do Parquet poderá ser 

efetivado por meio do Inquérito Civil, resultado em acordo extrajudicial ou propositura da 

ação civil pública, para a proteção judicial da relação de consumo contra as cláusulas abusivas 

contida eventualmente no contra de prestação de serviços pelos ensinos superiores. 

Qualquer pessoa pode representar ao Ministério Público para sua intervenção no 

controle das cláusulas contratuais. 

O Inquérito Civil é um procedimento administrativo investigatório, de caráter pré-

processual, que se realiza extrajudicialmente, a cargo do Ministério Público, destinado a 

colher elementos para propositura de ação Civil Pública. 

É de ser ressaltado, que o Inquérito Civil, somente pode ser realizado pelo órgão 

ministerial (MP), às associações legitimadas para propor a ação Civil Pública não podem. E, 

essas não podem por uma única maneira, elas não têm o poder investigativo do qual é detentor 

o MP em razão da própria Constituição Federal que lhe atribuiu esse poder investigatório no 

art. 129, onde se vê que são funções institucionais do Ministério Público, promover, o 

Inquérito Civil, para a proteção dos interesses difusos (são aqueles passíveis de serem fruídos 

por um grupo mais ou menos imprecisável ou, não determináveis de pessoas) e coletivos. 

Até o advento da Constituição de 1988 só se admitia a entrada em juízo na defesa de 

 



 

interesse pessoal, todo aquele que quisesse utilizar-se de uma ação deveria fazê-lo em seu 

nome, não podendo as associações, a que por ventura pertencesse, substituí-los na defesa de 

direitos que também dizem respeito ao objeto da própria sociedade. 

Entretanto, o mundo moderno, ao massificar as relações humanas, tanto do ponto de 

vista do consumo como da produção, trouxe a necessidade de muitas vezes discutir de forma 

global uma determinada situação que permite a um grupo muito grande de pessoas. 

A educação particular no Brasil, principalmente a graduação do ensino superior é uma 

dessas pessoas em razão do grande contingente de alunos que pagam para estudar nas 

faculdades, universidades e demais escolas particulares de nosso país. 

Nestes casos, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas têm 

legitimidade para representar seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente, CF.ART. 5o, 

da Constituição Federal.Tendo que haver uma autorização, deve supor-se constar 

expressamente no seu objeto social (contrato). 
Esta é, então, a maneira mais correta que entendemos, de compreender o termo 

expressamente autorizado (a). Trata-se em nosso ver de uma competência ampla para 

exercitar qualquer tipo de ação em geral e, até mesmo, de representação sem ser em juízo. 

No Capítulo IV, estudamos todos os artigos do CDC no que tange à educação na 

relação jurídica de consumo pela prestação de serviços educacionais e comentamos os artigo 

de maior importância ligados à educação. 

No Capítulo de Metodologia estudou-se a ciência como uma sistematização do 

conhecimento, conjunto de proposições relacionadas sobre o comportamento de certos 

fenômenos que se deseja estudar, apresentando a ciência como um pensamento racional, 

objetivo, lógico, confiável. Daí, ser a metodologia aplicada a um trabalho científico de suma 

importância e técnicas. 

 



 

Utilizou-se da análise pragmática, no mesmo sentido, foi estudada, como sendo de 

grande importância, tendo e vista as rápidas transformações sociais nas relações jurídicas de 

consumo e o acesso a informação globalizada, pois sua finalidade é fazer com que, após 

emitida uma mensagem, em determinada linguagem, seja a mesma recebida e, 

conseqüentemente, entendida pelo destinatário. Assim, nessa dissertação, o CDC estaria em 

sintonia com os sujeitos da relação jurídica de consumo, ou seja, os alunos consumidores e as 

mantenedoras de ensino superior privado.  

Desta maneira, então, nesse trabalho, a análise pragmática seria utilizada da relação 

existente entre os signos e as pessoas que deles de utilizam, sendo essencial para que a 

comunicação entre destinador e destinatários possa surtir os efeitos desejados, ou seja, que o 

destinatário a compreenda a mensagem e sendo compreendida, o possa repeti-la nos exatos 

termos, sem que haja um desvio de sua real intenção. 

No mesmo sentido, utilizou-se dos recursos da semiótica jurídica, por envolver a 

presente dissertação matéria relacionada ao CDC e o seu inter-relacionamento dos diferentes 

saberes que abarca o fenômeno jurídico. Assim,, utilizou-se semioticamente os paradigmas de 

sincronia e a diacronia, a primeira relacionada com a sistematicidade de ciência jurídica e a 

diacronia relacionada com a sua funcionalidade, sendo possível a armadura de um quadro 

estrutural de mútua dependência e implicação recíprocas. 

A jurisprudência dogmática também foi utilizada, como solução dos conflitos, nos 

processos de consumo, atuando secundum legem, em função dos valores implicados 

(axiologia jurídica) ou dos objetivos da justiça que se pretende atingir, sendo, pois, ciência 

impregnada de ética e ideologia. 

A epistemologia e lógica jurídicas, por sua vez, serviram como base filosófica e a 

epistemologia jurídica, contudo, sempre condicionando pelos seus aspectos de sua concretude 

dogmática, como modelos de ciência jurídica e de sua fenomenologia. 

 



 

Por outro lado, a ontognoseologia jurídica ajudou para responder a questões essenciais 

(quid sit ius?) esboçados diferentes conceitos de direito (jusnaturalista, positivista, realista, 

crítico e culturalista). 

 As estruturas do discurso, na presente dissertação, à luz da análise semiótica do texto, 

como sendo o CDC, foi demonstrada os seus diferentes níveis de estrutura, bem como o 

estatuto dos seus conteúdos manifestados, que segundo Greimas (1975:126) compreende ao 

que se expões; as estruturas profundas que definem a maneira de ser fundamental dos 

indivíduos ou de uma sociedade., as estruturas de superfície ou superficiais, que estruturam 

uma gramática semiótica que ordena, em aspectos discursivos, os conteúdos capazes de 

manifestação e,  as estruturas de manifestação que atualizam, produzem e organizam os 

significantes. 

Por fim, a análise Sociossemiótica e Semiolingüísticas do Discurso Jurídico, o CDC o 

fora analisado em uma narrativa mínima, constituída de um enunciado de Estado, denominado 

inicial, um enunciado de Transformação, e um enunciado de Estado final. Observando-se que 

o enunciado de Estado Inicial apresenta a sociedade brasileira em disjunção com o CDC, visto 

que o contexto jurídico da nova Lei de Consumo representa um novo comportamento para os 

participantes das relações de oferta de serviços e outros de consumo e cujas equações são 

representadas, quando o leitor iniciar o tema, iniciando-se pelo esquema expressado por: “En 

e 1= (S1 U Ov1).” 

Por final, concluímos os nossos estudos à luz do CDC, sendo o mesmo, o reflexo de 

uma nova concepção mais social do contrato educacional superior, onde à vontade dos 

sujeitos (partes da relação educacional) seria a única fonte das obrigações, assumindo a lei 

uma posição dominante. Chegamos a conclusão de que definição do campo de aplicabilidade 

das normas de defesa do CDC se dá em razão do aluno/consumidor ser o destinatário final do 

produto ou serviço, em matéria de educação do ensino superior no Brasil, não se esquecendo 

 



 

de que a C.F de 1988, no Capítulo II, dispôs no campo da educação, aqueles princípios que 

devem reger o ensino, tornando-o direito de todos, dever do Estado e da família, garantindo a 

autonomia universitária em seus aspectos didáticos-científicos, administrativos e de gestão 

financeira e patrimonial. Estabelecendo que haverá uma indissociabilidade entre o ensino, 

pesquisa e extensão a serviços da cidadania, o presente estudo e pesquisa, a partir da 

autonomia constitucional no que tange a autonomia didático-científico, verificou-se que a 

qualidade, a presteza e o equilíbrio entre acadêmicos (clientes) e universidade (prestadora de 

serviços educacionais) deverão entrosar-se diante do CDC como direitos difusos, passíveis de 

serem fruídos por um grupo de pessoas que esperam desses serviços a presteza e dedicação 

com qualidade no ensino superior para serem verdadeiros cidadãos a serviços de seu pais. 

Diz Umberto Ecco que “um trabalho é científico se (...) acrescentar alguma coisa 

àquilo que a comunidade já sabia”.  

Com isto, esperamos, então, que essa dissertação em nível de mestrado em Educação 

contribua, de qualquer modo, para o esforço comum que a doutrina brasileira, principalmente 

no que tange a educação de consumo do ensino superior faça nascer novas luzes entre a 

comunidade educacional superior e o público alvo, alunos consumidores em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor. 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

BREVE ESTUDO DA LEI PENAL GENÉRICA E DA  

             LEI PENAL EXTRAVAGANTE DO CONSUMIDOR 

 

 

O Código Penal brasileiro e a norma penal extravagante, no 8.078, Código de Defesa 

do Consumidor, objeto de nossa pesquisa e dissertação continuam em vigor. 

Se por exemplo uma determinada hipótese for simultaneamente regida por um 

dispositivo do Código Penal e por um outro desta lei, contida no Título II, prevalecerá este 

sobre aquele. Tal fenômeno jurídico se dá, em razão do princípio da especialidade, segundo o 

qual a lei especial no caso a do nosso estudo derroga a lei geral, ou seja, o Código Penal. 

Tal concurso que se estabelece momentaneamente entre ambas às normas, não real, e 

sim aparente. Então, para que não seja transgredido o princípio de se punir por duas vezes o 

mesmo fato, somente uma norma irá regular efetivamente a hipótese do fato. 

A contenda entre ambas as leis, a genérica (Código Penal) e a específica (Código de 

Defesa do Consumidor), desenrolam-se no plano meramente abstrato. Em concreto, as leis 

especiais, dotadas de um maior número de requisitos que a norma geral, todos os seus 

elementos deverão ser aplicados ao fato concreto. 

Nessa disputa de normas haverá de prevalecer a norma específica, que integra o 

presente diploma. Diante disto, ela irá regular o fato tutelado por ela mesma, sem conflitar 

com as demais leis penais. O art. 12 do Código Penal estabelece que: “As regras gerais deste 

 



 

Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo 

diverso”. 

Entretanto, por prescrever o Código de Defesa do Consumidor, na maioria de seus 

artigos condutas dolosas penalmente puníveis com detenção, por meio de diversos núcleos 

contidos em seus artigos 63 a 80, expressos por verbos transitivos diretos, há, entretanto, no § 

2o, do art. 63, uma previsão, quando o crime for culposo. 

Porém, em nosso estudo das penas juridicamente relevantes a serem observadas nas 

relações jurídicas de consumo, por prestações de serviços educacionais no ensino superior, 

três, serão, as que maiores destaques daremos, na oportunidade propícia, quando estudarmos o 

art. 66, da afirmação falsa ou enganosa; art. 67 da publicidade enganosa ou abusiva e o art. 

71, da utilização na cobrança de dívidas, de ameaças, coação, constrangimento físico ou 

moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas. 

Assim, feitas essas considerações, passaremos agora, a estudar a teoria finalista e 

causalista da ação, junto ao Código de Defesa do Consumidor, na relação jurídica pela 

prestação de serviços educacionais. 

O Direito Penal passou por várias fases: a primeira, denominada causalismo e objeto 

de nosso estudo, teve como suporte teórico o desvalor do resultado (teoria causal da ação). A 

segunda, denominada finalista, objeto também de nossos estudos, teve fundamento no 

desvalor da ação (teoria finalista da ação). 

 

1.1  Da Teoria Finalista Alemã da Ação de Hans Welzel 

 

Toda norma aplicável a um sujeito, deve iniciar o seu estudo por meio da questão da 

 



 

vontade desse indivíduo, sujeito da relação jurídica.Tanto o Direito Penal quanto o Direito 

Civil estudam cuidadosamente à vontade. Sem vontade nada acontece. 

A vontade advêm do sujeito do qual participa de uma relação jurídica em busca de um 

objeto. O nosso estudo disso não se divorcia. 

Assim, existe uma vontade regulada pelo Direito Penal, pelo Direito Civil, pelo Direito 

do Consumidor e assim sucessivamente. Todos os seus participantes são sujeitos ou outras 

denominações jurídicas conhecidas tais como: agente, autor, réu. Ao praticar qualquer ato 

jurídico, expressa o agente uma vontade de modificar o panorama das relações jurídicas em 

sociedade, criando, alterando ou extinguindo direitos. 

Indiferentemente da teoria que se adotem para conceituar o ato jurídico, todas elas, 

teorias, admitem que é necessário preservar o querer do sujeito, que a declaração por ele 

emitida ou praticada deve corresponder à sua vontade. Ela é uma energia psíquica que leva ao 

efeito final. O que importa, então, será à vontade em todos os sentido do sistema normativo. 

A doutrina penal mesmo antes de Welzel havia percebido que a adoção da teoria 

causal da ação levava à perplexidade. 

A qual não encontrava diferença entre ação dolosa e de lesão culposa, uma vez que os 

resultado dos crimes são idênticos e as suas diferenças estão na ação: é o desvalor da ação que 

faz com que a afirmação enganosa dolosa seja apenada mais severamente do que omitir 

dizeres em publicidades de forma culposa. 

Diante disso viram que os crimes se diferenciam somente pelo desvalor do resultado, 

mas principalmente pelo desvalor do comportamento típico, como diz Maurach “desvalor do 

fenômeno da ação por si só”. Com base nessas idéias iniciais Welzel criou a Teoria Finalista 

da Ação. 

 



 

A ação é uma atividade final humana, e partindo disso, Welzel afirma que a ação 

humana é o exercício da atividade finalista e não somente causal, que se baseia em que o 

homem consiste dos efeitos causais do acontecimento, que pode prever os acontecimentos da 

sua conduta, assim propondo os objetivos de distinta índole. 

A causalidade é cega enquanto a finalidade é vigente, daí a diferença entre uma 

propaganda enganosa e um raio mortal. O raio, fenômeno natural, quando descarrega sua 

energia na terra, descarrega e acabou. Não se verifica se a natureza desejou de uma forma ou 

de outra. Assim, às nuvens tendo sido carregadas de energias, descarrega sua energia 

provocando o raio. Já, por sua vez, em uma propaganda enganosa, é de ser verificado por 

primeiro, se aquela atitude por meio de tal comunicação o fora elaborado com vontade pelo 

destinador de enganar de fato os consumidores, público alvo da referida norma. No mesmo 

sentido, se o professor universitário, em sala e aula, corrigir o acadêmico com vontade apenas 

didáticas ou disciplinares. Entretanto, se a ofensa o for em razão de o docente não gostar do 

irmão do aluno, ai, então estará fadado a responder por injúria, difamação ou qualquer outra 

penalidade prevista em lei. 

Na propaganda enganosa há uma serie de condutas tendentes à uma produção do 

resultado do consumidor, por exemplo: fazer é a vontade de executar; a vontade de realizar; a 

vontade de criar opinião pública favorável a determinado produto, serviço, instituição ou 

idéia; no raio mortal, como dissemos acima, o efeito é cego dos componentes causais 

dispostos pela natureza. Promover é fazer que a vontade se execute. 

O raio, pelo princípio físico de causa e efeito, cai e acabou. Por isso, a vontade finalista 

pertence à ação, quer dizer, aquilo que os mecanismos chamam da vontade, que corresponde, 

à vontade tendente à produção de determinado fim, pertence à conduta, primeiro elemento do 

 



 

fato típico no caso da propaganda enganosa. 

Diante disso, temos então, o seguinte: 

1. A vontade; 

2. O objetivo que o sujeito quer alcançar; 

3. Os meios empregados para tanto; 

4. E os efeitos desejados. O art. 2o do CDC menciona que “consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire e utiliza produto ou serviço como destinatário final”. 

Assim, temos aqui nesse artigo, todos os elementos que irão compor a vontade daquele 

sujeito consumidor que por vontade própria, adquire e utiliza produto ou serviço como 

destinatário final. Sem vontade, não de pode adquirir e nem utilizar nada em uma relação de 

consumo. Se quero estudar em uma universidade particular tenho que percorrer o seguinte 

iter: a) escolher o que cursar, depois, passar no vestibular, depois, assinar o contrato de 

prestação de serviços universitários, depois, devo estudar, depois, devo ser bem avaliado e 

assim sucessivamente.  

Note-se que desde o início do nosso desejo de estudar há vários tipos de vontade 

manifestando-se um a um. Entretanto, este caminho nem sempre é percorrido sem obstáculos, 

há uma série deles durante esse percurso da vida acadêmica em razão da relação de consumo 

tutelada como direitos do consumidor, pois o CDC estabelece normas de proteção e defesa do 

consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos da própria Constituição Federal 

em seus arts. 5o, inciso XXXII, 17o, inciso V e art. 48 de suas Disposições Transitórias. 

Assim, a vontade esta sempre presente quer como vontade da norma, quer como vontade dos 

sujeitos participantes dessa relação. 

A vontade segundo o léxico é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode 

 



 

ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. 

O nosso Código de Defesa do Consumidor pode ser entendido por meio da Teoria 

Finalista da Ação não somente no que tange as infrações penais, mas, também, em todos os 

seus artigos de que trata dos direitos do consumidor, por meio do elemento vontade. 

A vontade é o sentir que incita alguém a atingir o fim (finalidade) proposto por esta 

faculdade. 

A vontade juntamente com as finalidades visam um fim considerado, ou determinado. 

Inicia-se no mundo do Direito Penal com a ação criminosa dolosa ou culposa, é a palavra 

substantiva feminina que expressa agir, atuar. 

Para se bem compreendermos o estudo da vontade, devemos inicialmente conhecer o 

verbo e o tipo que a compõem. 

O tipo em sede de direito penal ou não se diz que o verbo é o núcleo, a alma, as partes 

centrais, essenciais do tipo, da norma, essencial porque nessa, está narrada, traçada, definida a 

infração, penal, a norma civil e outros tipos normativos de regras de conduta. 

O verbo é a categoria gramatical que expressa o estado ou ação atribuída ao fornecedor 

por serviços educacionais ou não. 

A ação é uma força interior. Ela produz o efeito que gera causa. Ação (de action-onis) 

– maneira de agir, faculdade de agir, ação – Lt. é, portanto, a maneira de que serve o sujeito 

para, manifestar uma força material ou uma idéia. 

O sentido jurídico penal ou não expressa querer, vontade, intenção. É a atividade 

humana dirigida a um fim como enganar, abusar, tapear, induzir, negar, falsear, cobrar. A 

ação final é limitada; a ação causal é ilimitada. 

No momento propício veremos a Teoria causal da ação e seus problemas. A infração 

 



 

do Código de Defesa do Consumidor é dolosa, quando o fornecedor pela prestação de 

serviços educacionais de quis desvalorativamente o resultado ou assumiu o risco de produzi-

lo. 

Exemplo: a Universidade promete no contrato escolar uma boa prestação de serviços 

educacionais e, na prática, assim não age. Promete qualificar, mas, somente forma o 

graduando que a final nada sabe. A ação é a realização no mundo objetivo, como 

comportamento de reações psicológicas (condutas). 

Embora possa o Direito tomar os termos comportamento e conduta como sinônimos, a 

sua sanção incide, a rigor, no comportamento delituoso, porque só este é objetivamente 

verificável. 

Conseqüentemente não se poderia presumimos, se falar em conduta punível, por que 

conduta é uma disposição psicológica, um simples conatus, ou seja, uma inclinação à ação 

mas não é, ainda, a ação mesma. 

No Brasil, são partidários da Teoria finalista da Ação: Damásio Evangelista de Jesus, 

René Ariel Dotti, Rogério Lauria Tucci, Alcides Munhos Netto, Prof. Miguel Reale Junior, 

Francisco de Assis Toledo, Manuel Pedro Pimentel, Heleno Cláudio Fragoso, Francisco de 

Assis Serrano Neves, Ricardo Antunes Andreucci e Hélio Fonseca. 

Os que pensam em contrário ao finalismo (causalistas) no Brasil, mas que, entretanto 

não ganharam soberania são: O Prof. José Frederico Marques Nelson Hungria, Bento de 

Faria, Magalhães de Noronha, Aníbal Bruno de Oliveira Firmo. De nossa parte, ficamos com 

àqueles, por serem mais coerentes à realidade brasileira e também ao próprio espírito adotado 

quando da reforma da Parte Geral do Código Penal de 1984. 

A comissão encarregada de redigir o Anteprojeto da Lei no 7.209/84, os quais os 

 



 

mestres entendiam ser as soluções mais favoráveis a realidade do Brasil, entenderam e 

redigiram aqueles, à luz da Teoria Finalista da Ação, ora em vigor, abraçando os seguintes 

entendimentos: 

Abraçou-se à teoria limitada da culpabilidade, presente em algumas das mais 

importantes soluções: 

Desligou-se o dolo do conceito da culpabilidade enquanto juízo de censura, ora 

agregado ao tipo. 

Distinguiu-se na idéia do erro, o erro quanto aos elementos do tipo e o erro quanto à 

ilicitude do fato (erro de tipo) e (erro de proibição), conservando, porém, quanto às 

descriminantes putativas, ora agregadas ao erro de tipo, os mesmo dizeres da legislação 

anterior (art. 20, § 1o). 

Acrescentou-se à relação de causalidade a superveniência de causa relativamente 

independente, como excludente da punibilidade, quando por si só produzir o resultado. 

Admitiu-se, nas mesmas relações, a relevância da omissão (crimes comissivos por 

omissão), ou (comissivos impróprio) quando o agente, por lei ou por contrato, ou porque com 

seu comportamento anterior criou o risco, tenha a obrigação de agir para evitar o resultado 

(garante da sua não realização). 

Agregou-se ao preceito da co-autoria a expressão, “na medida de sua culpabilidade”, 

acrescida de dois parágrafos que lhe dão sentidos: o primeiro erigido à participação de menor 

importância com condição de minorante especial; o segundo permitindo o deslizamento do 

tipo na participação dolosamente diversa. 

Exorcizou-se o sistema duplo binário, substituindo pelo vicariante, de sorte que ao 

agente imputável não mais se permite a aplicação de medida de segurança, admitida somente 

 



 

para os inimputáveis e, excepcionalmente, para os fronteiriços mórbidos. 

Para nós, somente interessa o desligamento do dolo e culpa inserido na culpabilidade 

enquanto juízo de censura, agora inserido no tipo por meio das condutas (ação dolosa ou 

culposa). 

Se culpabilidade fosse requisito do delito, no crime de receptação, por exemplo, se o 

agente do furto fosse menor de idade o receptador não responderia pelo crime de furto uma 

vez que seria beneficiado o sujeito anterior com a excludente de culpabilidade em razão da 

menoridade no delito de furto ou roubo, vez que o objeto não seria produto de crime. 

Excluiria-se o delito anterior, condição típica da receptação. A coisa não seria produto 

de crime. E, não havendo delito antecedente, o fato subseqüente seria atípico. 

Assim, mesmo em sendo o autor do crime menor de idade, pela excludente por 

inimputabilidade, responderia o receptador pelo crime de receptação, art. 180 do CP, caput, 

pois o fato é punível ainda que não culpável o autor do delito de que proveio a coisa. 

Com isto, o entendimento de Welzel seria: “A ação está constituída pela direção do 

suceder real, pelo desejado pelo agente, por interposição de componentes determinantes”. A 

ação é uma atividade humana, é o exercício da atividade finalista. É, portanto, um 

acontecimento finalista e não somente como veremos causal como pensava Aníbal Bruno. 

Quanto ao nexo finalista da ação só se estende a esses elementos, quais sejam aos 

resultados proposto pela vontade. Em relação ao não-proposto pela vontade, rege o principio 

causal. 

Ensina Welzel, entretanto, que o contador da Universidade que faz uma cobrança 

abusiva de mensalidade escolar sem pensar em prejudicar o acadêmico, realiza um ato 

finalista de cobrança e não finalista de abuso. 

 



 

Alguém que fazer uma afirmação falsa de um determinado curso superior pensando em 

seu íntimo ser ela verdadeira, realiza um exercício finalista, mas, não uma conduta finalista de 

enganar o público alvo. 

Importante dentro dessa linha de pensamento é asseverar que não se pode desmembrar 

a ação da vontade do agente, vale dizer, sempre que o homem pratica um determinado 

comportamento é porque antes refletiu e seu raciocínio lógico o levou a praticá-lo. 

Neste passo, para os finalistas, há o deslocamento do dolo e da culpa que antes 

integravam a culpabilidade para a conduta que é o primeiro elemento do fato típico. 

Portanto, para os que se filiam a Teoria Finalista da Ação o crime é um fato típico e 

antijurídico e o dolo, que antes era normativo, passa a ser natural, prescinde da potencial 

consciência da ilicitude. Ainda falando sobre essa teoria, ação é atividade psiquicamente 

dirigida. As atitudes objetivas, ainda que espontâneas nada significam sem o elemento 

psíquico. 

Para que a ação seja algo compreensível, é necessário ver o propósito com que foi 

praticada, ou seja, é preciso verificar desde logo se a ação tinha ou não, como fim, a 

realização do fato típico. 

Daí a máxima finalista de que a causalidade é cega, ao passo que a finalidade vê. 

Característica da teoria finalista da ação é a colocação do dolo e da culpa na ação e, em 

conseqüência, no tipo. 

O dolo passou a confundir-se com o fim do agente de praticar o fato descrito na lei, ou 

seja, o dolo passou a ser sinônimo de finalidade tipicidade. 

Mas o fim de que fala o finalismo é um fim neutro, naturalisticamente considerado, 

nada mais sendo do que a orientação. 

 



 

Assim, refutando o positivismo formalista e o realismo axiológico das épocas 

precedentes, substitui-se por uma certa consideração axiológica dos problemas. 

O conceito de ação é determinado pelas estruturas lógico objetivas ou lógico concretas 

do objeto a ser conhecido. Esta concepção é destacada pela lógica concreta, que se orienta 

diretamente para a realidade, objeto de conhecimento. 

As objetivas pertencem ao mundo do ser, do real, mas já contém em si uma dimensão 

de sentido, com a qual condicionam toda valoração que sobre elas possa recair. 

Neste contexto, percebe-se que a ação humana consiste no exercício de uma atividade 

finalista. 

Deste modo, a finalidade da ação se baseia em que o homem, graças a seu saber causal, 

pode prever, dentro de certos limites, as conseqüências possíveis de sua atividade, isto 

conforme um plano endereçado à realização destes fins. 

Vemos que a sua especificidade está na finalidade, ou seja, o atuar orienta-se a um 

objetivo previamente determinado. 

O conceito finalista de ação implica numa seleção dos comportamentos humanos que 

podem ser descritos e valorados jurídico – penalmente. 

Direcionalmente as normas jurídicas não podem proibir ou ordenar meros processos 

causais, mas as ações ou omissões dirigidas finalísticamente, colocando a ação humana como 

pressuposto de possibilidade para valorizações que terão sentido se partirem de uma ação. 

O delito só existe enquanto ação humana e não como estado ou condição social, modo de ser 

ou atitude, mormente em uma sociedade livre e democrática, em que vige o primado da lei e 

do respeito inarredável aos direitos e garantias fundamentais do homem. 

A lei penal não pode vedar a simples causa de resultados, mas apenas e tão somente 

 



 

ações ou omissões (controladas pela vontade) dirigidas à lesão (ou perigo de lesão) a bens 

jurídicos essenciais. 

 

1.1.1  Características 

 

A ação se refere ao comportamento do homem, não dos animais irracionais. O ato do 

homem, por sua vez, só constitui conduta como expressão individual de sua personalidade. 

Cogitationis poenam nemo patitur. Só as condutas corporais externas constituem ação. A 

conduta humana só tem importância para o Direito Penal quando voluntária. 

O comportamento consiste num movimento ou abstenção de movimento corporal ou 

antecipação mental do resultado a ser alcançado, a escolha dos meios e a consideração dos 

efeitos. 

Não é certo, todavia, caracterizar a ação, a simples voluntariedade, ou melhor, um 

componente psicológico sem conteúdo. A ação requer atividade voluntária dirigida a um fim. 

Os crimes podem ser praticados por ação (crimes comissivos) ou por omissão 

(crimes/omissivos). Sendo os crimes por ação ou crimes comissivos consistem num fazer, 

numa ação positiva. A ação e a omissão possuem uma estrutura distinta, na ação se transgride 

uma proibição e na omissão uma ordem, que impõe um comportamento ativo. Não existe, 

contudo, um conceito genérico de ação, equivalente a um conceito punível. 

 

 

1.1.2  Da Omissão 

 

 



 

O art. 63 do Código de Defesa do Consumidor comanda que: “Omitir dizeres ou sinais 

ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, 

recipientes ou publicidades”. 

A omissão não pode ser imputada ao acusado se o resultado ocorreria de qualquer 

forma, o mesmo que ele agisse. 

 

1.2  Da Teoria Causalista Alemã da Ação De Ernest Beling 

 

Teoria causalista de Beling: diz que a conduta humana é um comportamento voluntário 

apenas no que diz respeito ao fazer ou ao não fazer. É um processo mecânico, muscular e 

voluntário, onde não é necessário se perguntar qual é o fim a que esta vontade se dirige. 

A ação é um comportamento (fase objetiva da ação), produzindo pelo domínio sobre o 

corpo (liberdade de energia muscular, fase subjetiva da ação), isto é, comportamento 

voluntário consistente já num fazer (ação positiva), ou seja, um movimento corporal, como 

levantar a mão, já num não fazer (omissão), isto é, distensão dos músculos. 

Basta, na teoria causalista, que se tenha a certeza de que o agente atuou 

voluntariamente, sendo irrelevante o seu querer psíquico, para afirmar que praticou a ação 

típica. 

Para se concluir pela existência de uma conduta típica, se deve apreciar o 

comportamento sem qualquer indagação a respeito de sua ilicitude ou de sua culpabilidade, ou 

seja, a ação é a manifestação de vontade sem um conteúdo finalístico. 

A teoria tradicional ou causalista da ação considerava a ação como sendo um 

movimento corporal voluntário, que causava um resultado (daí o nome de teoria causalista). 

 



 

Não constituíam ação os atos não voluntários, como os atos reflexos ou os cometidos sob 

coação física. 

Nesta teoria a conduta é concebida como um simples comportamento, sem apreciação 

sobre a ilicitude ou reprovabilidade da ação. É denominada naturalista ou naturalística porque 

incorpora as leis da natureza no Direito Penal. 

Nos termos dessa teoria, a conduta é um puro fato de causalidade. Daí também se 

chamar causal. Para ela, a conduta é o efeito da vontade e a causa do resultado. A vontade é 

causa do comportamento e este, por sua vez, é causa do resultado. 

Tudo isso se analisa sob o prisma naturalístico, de acordo com as leis da natureza, sem 

qualquer apreciação normativa ou social. 

A ação ou omissão se situa no plano da natureza do próprio comportamento humano, 

isto é, no mundo exterior por serem um trecho da realidade que o Direito submete, 

ulteriormente, a juízo de valor, no campo normativo. 

A ação em sentido lato é acromática, por isso que é focalizada sem qualquer conteúdo 

finalístico ou normativo. 

Não se examina, assim, se a conduta do agente, no plano da tipicidade, está ligada 

intencionalmente ao resultado, tampouco a sua causa final em qualquer dos aspectos que 

possa oferecer. 

Manifestação externa da vontade – a conduta humana é assim, um acontecer que tem 

por impulso causal no processo interno volitivo – pouco importando qual seja o conteúdo ou 

alcance dessa vontade. 

Um conceito puro da ação é isento de todo o juízo de valor, de toda referência a 

elemento próprio de qualquer dos outros componentes conceituais do crime, seja ele qual for, 

 



 

a ação tomada como pura realização da vontade no mundo exterior. 

Como se vê, então tal doutrina preventiva, que via na sanção penal somente uma 

medida de proteção social contra lesão de interesses jurídicos, interessava mais o aspecto 

material do crime, considerado como lesão de um bem penalmente tutelado, pelo que a 

conduta era o efeito causal da vontade. Não é assim que pensamos: de acordo com qualquer 

Direito punitivo moderno e o Código de Defesa do Consumidor na sua parte punitiva não é 

diferente dos demais, o centro de interesse não é o efeito jurídico produzido pelo resultado, 

mas sim a natureza do comportamento reprovável. 

Assim, não seria a propaganda enganosa da Universidade que mentira ao público alvo 

quanto ao conteúdo, por exemplo, de um determinado curso a ser ministrado mediante 

remuneração ou a cobrança abusiva de mensalidades escolares do curso superior que terá 

reflexos no que tange o aspecto punitivo. 

Diante disso, cai por terra a teoria da ação que em nosso ver e pesquisas, uma vez que 

se importa somente com o aspecto causal da questão, encontrando enormes dificuldades para 

mal explicar o delito omissivo. 

Se, de acordo com os princípios mecanicistas, nada pode ser produzido do nada, não se 

compreende como a omissão possa sofrer a incidência da relação de causalidade. 

Cremos então, que, o um delito envolvendo uma relação de consumo entre a 

Universidade particular e o aluno consumidor envolvendo algum tipo de omissão, segundo a 

Teoria Causal, não poderia originar nenhuma causalidade nessa relação envolvendo tanto a 

entidade educacional como o aluno cliente/ consumidor. 

Um outro particular dessa teoria causalista ou naturalista da qual rejeitamos em nosso 

trabalho de pesquisa da relação jurídica de consumo entre Universidades particulares e seu 

 



 

público alvo, fazendo prevalecer a nossa Teoria Finalista da ação nas condutas de consumo 

pela prestação de serviços escolares, é que, àquela se fundamenta nas leis das ciências 

naturais. Ora. O Direito Penal ou do Consumidor existem para reger e proibir condutas no 

meio social. Diante disso, os seus postulados não devem sofrer a incidência reitora 

exclusivamente dos princípios naturais. Como o delito é um fenômeno social, as normas que o 

regem devem ter por fundamento princípios sociológicos, fundamentados em nosso ver na 

convivência social. 

É errôneo distinguir a conduta em duas partes: processo causal exterior e conteúdo 

subjetivo da vontade. Para a doutrina causal, porém, não se confundem.O conteúdo da 

vontade é o reflexo interior do acontecer exterior. 

A conduta é o efeito da vontade, sem considerar o seu conteúdo, que corresponde à 

finalidade do comportamento (simples voluntariedade) o conteúdo da vontade pertence à 

culpabilidade. São essas as opiniões dos teóricos causalistas. 

Deste modo, cremos ser, que a Teoria Finalista da Ação, seria a mais correta para 

embasarmos o nosso objetivo de estudos da relação educacional de consumo entre as 

entidades do Ensino superior remunerado e os consumidores, público alvo desta relação de 

consumo, pela prestação de várias atividades no decorrer da formação acadêmica. 

Não podemos ainda esquecer, que no direito pátrio, a perquirição da culpa do sujeito é 

a regra, sendo a responsabilidade objetiva a exceção. Destarte, a responsabilidade penal 

objetiva é a que impõe alguém a sujeição de uma pena sem que tenha atuado, ou ficado 

demonstrado a sua culpa, mesmo que tenha havido uma ação. Entretanto, essa ação o deverá 

ser valorativa ou desvalorativa de acordo com a prova e a intenção psíquica do sujeito 

apontado como infrator, em um primeiro momento da investigação ou instrução criminal. 

 



 

A responsabilidade penal subjetiva orienta-se pelo estado anímico do agente. O agente 

atua ou se omite querendo um resultado, ou quebrando um dever de cuidado (Doutrina 

Finalista). 

 

1.3  Esquemas das  Teorias  Estudadas e Aplicadas na Relação Jurídica de Consumo  

Entre as Entidades do Ensino Superior Privadas e os Alunos Consumidores 

  

Requisitos do crime aplicados da relação jurídica de consumo educacional do Ensino 

Superior, artigos 61o a 80. No mesmo esquema aplica-se a Teoria Finalista da Ação nas 

condutas não penais contidas nos artigos 1o a 60 que são as condutas valorativas diretamente 

dirigidas em seus aspectos psíquicos, levando-se em consideração subsidiariamente os artigos 

145/146/147/148/149/150 do Novo Código Civil que trata do dolo. 

 

Esquema Teórico Para Compreensão 

 

Fato Típico

 

Antijuridicidade 

Finalista

  

Requisitos do crime 

Culpável (culpabilidade) 

Causalistas 

 

Segundo a Teoria Finalista, para que ocorra crime, basta o Fato Típico e a 

Antijuridicidade. A Culpabilidade é somente Pressuposto para aplicação da Pena. 

 



 

Se faltar fato típico e/ou antijuridicidade não há crime, e se faltar culpabilidade não há 

punição. 

Todo crime ou delito, de acordo com as doutrinas (analítico), é composto dos 

requisitos: Fato Típico e Antijuridicidade (finalistas), e para outros também se inclui a 

Culpabilidade (causalistas). 

Compreendendo os elementos da Teoria da Vontade que irão formar as Condutas na 

Relação Educacional de Consumo junto a Entidade Educacional Superior 

Ferri, no seu projeto (criticado na Exposição de Motivos do nosso Código Penal, fls. 

28, assim, viu os elementos da vontade): 

Intenção: elemento subjetivo; 

Fim: elemento objetivo; 

Motivos Determinantes: formação íntima da vontade. 

A formação da vontade obedece a um processo: 

Concepção das alternativas; 

Fase da deliberação; 

Fase da determinação; 

Fase da concepção (vontade externa). 

O processo de formação da vontade guarda certa semelhança com o iter criminis. Iter 

crimins (de iter, inteniris – caminho, e, crimen, criminis – crime) é o intinerário, o caminho 

do crime ou o caminho do querer em outro ramo do direito como, por exemplo, o de nosso 

estudo que é o Código de Defesa do Consumidor, quer na formação do contrato inicial, quer 

nas cobranças das mensalidades, quer no desempenho da boa prestação de serviços 

educacionais superiores e demais outras vontades decorrentes do contrato de prestação de 

 



 

serviços da relação jurídica de consumo tal como o direito da entidade receber em dia as 

prestações pelo ensino pago, a atenção do aluno para com as regras da instituição, a 

observação do regimento, a obrigação do aluno em apresentar documentos, se portar com 

disciplina e tantas outras condutas da relação de consumo. Todas elas dependem da vontade 

de cada um. 

Esse processo da vontade, ou mais precisamente, à vontade, vai influir decisivamente 

no caminho do crime ou no caminho de querer algo diverso do da conduta ilícita, por 

exemplo, querer ter bons professores a educar e preparar na graduação dos cursos superiores. 

A cogitatio, cogitação, por exemplo, que é uma das fases do caminho do querer final, 

é pensamento, reflexão, plano, projeto, e se realiza no âmbito psíquico, interno do sujeito da 

relação de consumo ou outra qualquer. 

O conatus é atendência, impulso. 

A meta optata (de meta, ae, – o fim, o termo) e optata (de optatus, a, um – desejado, 

querido, apetecido) é o fim desejado, querido pelo sujeito. Por exemplo: O curso de 

graduação ofertar bons cursos com bens professores e com conteúdo a altura do oferecido.  

Este é o momento final e consumativo da vontade querida. Somente a partir deste 

momento é que poderemos falar se essa vontade decorreu com normalidade ou está viciada ou 

maculada, podendo ser anulada. 

É a partir do seu término que se verá o resultado alcançado pelos sujeitos da relação 

jurídica, no caso de consumo educacional do ensino superior. Antes, nada pode acontecer. 

Enquanto meramente pensado não é punível ou desfeito tal situação psíquica. Não se pune o 

pensamento.  

Entretanto, poderá o pensamento estar sujeita a lei moral ou religiosa, segundo as 

 



 

crenças de cada um. 

As Fase do Iter Jurídico 

O iter jurídico é composto das seguintes fases: 

Cogitatio; (pensa) 

Conatus; (preparo) 

Conatus proximus; (começa a surtir efeito os resultado querido) 

Meta optata (efeito final do desejado) 

Nesse estudo, talvez se encontrem valiosos subsídios para se compreender, e mesmo, 

ao lado dos motivos, se justificar o comportamento antijurídico do sujeito. É de ser 

esclarecido quem comportamento antijurídico não o é somente o penal, mas, também, toda 

violação de regra de conduta estabelecida pelo ordenamento jurídico de uma sociedade. 

Hoje, admite-se que para exaurir, esgotar a intenção do sujeito, é preciso alguma coisa 

a mais que a vontade. Só a vontade não basta, pois para completar, integrar a intenção, exauri-

lo. 

Para que não ocorra em uma relação jurídica educacional de consumo qualquer 

problema jurídico é preciso que qualquer dos sujeitos participantes do evento queira 

determinado resultado ou tomem outra decisão: assumam o risco de produzir tal resultado. 

Em ambas as atitudes os sujeitos querem ou assumem o risco por situações erradas. A 

vontade não fica indiferente, estática, inativa, inoperante. Eles agem porque têm vontade. 

Esta, a vontade é inteligente refletida, livre. Ou, conforme o caso, pode ser que não seja. Cada 

caso é um caso. 

A atividade voluntária é atividade psicológica quer se trate de conhecimento sensível 

ou intelectual, e instintivos ou de inclinações, é sempre com as manifestações do dinamismo 

 



 

que nos temos defrontado. 

Contudo, a palavra atividade pode ser tomada num sentido mais restrito para designar 

o movimento exterior, ou o conjunto dos movimentos exteriores exigidos pela vida de relação. 

Estes movimentos são executados por meio de mecanismos neuro-musculares. Mas são 

dirigidos, do interior, por uma força que os mantém de algum modo à sua disposição, e os 

utiliza para as finalidades do ser vivo. 

É a atividade que se dá o nome de apetite racional, quando se exerce na dependência 

da razão, que vamos agora estudar teoricamente no seu princípio, que é a vontade finalista, 

teoria por nós adotada em nosso trabalho, e na sua propriedade essencial, que é a liberdade. 

A vontade é o princípio mais lato da atividade humana. Ela se opõe ao instinto, como 

uma atividade refletida se opõe a uma atividade inconsciente e fatal. Por ela, o homem se 

torna verdadeiramente pai de seus atos. 

Podemos defini-la como a faculdade de perseguir o bem, conhecido pela razão. A 

vontade em então, um princípio de atividade inteligente, enquanto conhece o fim a que tende, 

os meios de atingi-lo e as conseqüências que deles resultarão. 

 

 

 

1.4  Fases do Ato Voluntário 

 

Os especialistas que estudam a vontade vêem três fases do ato voluntário. Passa-se 

com o ato de vontade o mesmo que com o ato de memória: parece ser simples, quando é 

composto. 

 



 

Pode-se distinguir três fases importantes num ato voluntário. Estas fases nem sempre 

são fáceis de determinar: em certos atos quase que instantâneo, fundem-se de alguma forma 

nos outros. Mas, desde que se trate, por exemplo, de uma decisão grave a tomar, então os 

diferentes momentos do ato voluntário aparecem claramente distintos. 

Os estudiosos reconhecem: a deliberação, a decisão e a execução. A deliberação é um 

momento de indecisão e de hesitação, durante o qual o espírito examina, em seus diversos 

aspectos, o problema a resolver, considera as alternativas que se apresentam, e as razões pró – 

e contra de cada uma delas, para enfim, concluir: tal decisão é a decisão a que devo tomar? 

 

1.5  A Teoria Finalista da Ação é o Inconsciente 

 

A importância da Teoria Finalista da Ação criada pelo jurista alemão Hans Welzel 

notabilizou-se pela lógica consideração de que a conduta humana é finalista e de que 

convém jamais menosprezar isto. A intencionalidade é o elemento central da ação finalista e 

que predomina na construção ética do ilícito penal ou civil. A Psicologia Analítica divulga 

que também convém admitir que o inconsciente é algo dinâmico e finalista, sugerindo a 

ampliação do conceito de ação ou conduta (consciente e inconsciente, um ou outro pode estar 

com as rédeas nas mãos). O inconsciente tem propósitos e os juízos ou os relacionamentos 

que envolvam problemas criminais devem ponderá-los. 

As considerações sobre o inconsciente favorecem estudos não só de Medicina, 

Religião ou Psicologia, mas também de Direito ou Criminologia, enfim, de qualquer área que 

sobreviva à base de idéias. 

Qualquer pesquisa que se desenvolva no âmbito da Criminologia em particular, deve 

 



 

favorecer o esclarecimento de realidades, pois sempre o que se busca é consciência, quer para 

traçar-lhe a historicidade, deixá-la livre de incômodos emocionais, estabelecer juízos e 

valorações ou organizá-la a nível social. 

A experiência da consciência é talvez a maior de todas as já vividas pelo homem. 

Exercitar a compreensão de seu significado, por vezes apresentado através de um 

comportamento censurável, é uma tarefa existencial a que o criminólogo não pode se eximir e 

para tanto precisará aceitar a hipótese da realidade inconsciente operante. 

Deste modo, são essas as teorias a ser seguida no presente estudo da relação de 

consumo da relação jurídica, juntamente com as entidades prestadoras desses serviços, por 

meio das vontades juridicamente dirigidas nessa relação frente ao CDC. 

  

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA DAS PRINCIPAIS 

QUESTÕES REFERENTES ÀS ENTIDADES DE EDUCAÇÃO  

DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA NA RELAÇÃO JURÍDICA 

DE CONSUMO 

 

2.1  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 4.024/61 

 

Após a segunda metade da década de 40, ocorreram, em nosso país, as primeiras 

tentativas para a elaboração de uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBN 

que não logrou êxito, uma vez que o Projeto apresentado por uma Comissão de educadores e 

intelectual foi arquivado. 

A década de 50 (1950) marcou o retorno das preocupações quanto à formulação de um 

projeto de lei, um novo texto sobre a educação e após muitas reuniões, discussões e debates 

foi aprovado, finalmente, pelo Congresso Nacional e constituiu-se a primeira Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, com o n. 4024/61. 

Essa legislação introduziu algumas mudanças nas denominações dos níveis de ensino 

e confirmou algumas mudanças educacionais implantadas com resultados positivos. É de se 

 



 

ressaltar que os princípios gerais de educação propostos se-embasavam na carta da 

Organização das Nações Unidas sobre o Direito dos Homens e propunha o respeito à 

dignidade e ao desenvolvimento da pessoa humana o que contribuía para uma visão mais 

humana de educação. 

Propõe o novo texto educacional uma articulação entre os níveis secundários e técnico 

profissional, visando a possibilidade de ingresso ao ensino superior. 

Ademais, assume o Estado, a incumbência de estruturar, organizar seus sistemas 

educacionais, compreendendo todas as modalidades e níveis. Não abrange a lei, contudo a tão 

ansiada reforma universitária.  

 

2.2  A Reforma Universitária de 1965 

 

 A publicação da Lei 4464/65 regulamentou a organização, funcionamento e a 

questão dos órgãos de representação estudantil e acordos MEC-USAID e conflitou com a 

orientação nacional de desenvolvimento e as reivindicações estudantis. 

A crise na Universidade, à época, propiciou uma conscientização nacional e a 

premência de se repensar o Ensino Superior, enquanto investimento e valorização de recursos 

humanos e exigência da formação do indivíduo. 

Na década de 50, foram instalados muitas Universidades, Instituições e serviços, 

contudo sem apresentar um planejamento racional e reorganização de seus quadros estruturais 

 



 

e métodos de ensino. 

As pesquisas direcionadas à tecnologia foram prejudicadas pela carência de 

aparelhamento para o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica o que revelava 

se encontrar a Universidade despreparada para o efetivo progresso da ciência e 

desenvolvimento da sociedade moderna. 

Em 1968, foi aprovada pelo Congresso a Lei 5.540 que, dispôs sobre as normas para a 

organização e funcionamento do Ensino Superior e, sua articulação com o Ensino Médio. 

Tal Reforma Universitária introduziu inovações como: 

• a extinção da cátedra e sua substituição pelo departamento e a concomitante 

instituição da carreira universitária aberta; 

• o abandono do modelo da Faculdade de Filosofia e a organização da 

universidade em unidades, isto é, em institutos( dedicados à pesquisa e ao 

ensino básicos) e Faculdades ou Escolas( destinadas à formação do 

profissional); 

• currículos flexíveis, cursos parcelados semestrais, com a introdução do sistema 

de créditos, à maneira norte-americana; 

• a introdução dos exames vestibulares unificados e dos ciclos básicos, comuns a 

estudantes dos diversos cursos; 

• a instituição regular dos cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado), bem 

como dos cursos de curta duração, até certo ponto  à  semelhança  dos  júniors  

 



 

colleges  norte-americanos. (BREJON,1993:75). 

Assim, o texto da lei estruturou-se com base em dois princípios: a racionalização das 

estruturas e a democratização do ensino que objetivou absorver o maior número de candidatos 

aos vestibulares, a democratização que os submetia depois a disciplina em nome da 

racionalização de recursos. 

A reestruturação do Ensino Médio, todavia só ocorreu com a publicação da Emenda 

Constitucional de 1969 e a promulgação da Lei 5.692/71 que complementou a reforma do 

ensino brasileiro, iniciada pela reforma do Ensino Superior, com a Lei n. 5540/68. 

 

2.3  A Constituição Federal de 1988 

 

A Constituição Federal de 1988 demonstrou ser um instrumento de atualização 

complementar aos anseios democráticos sociais e privilegiou os Direitos Humanos.Consagrou 

a Educação como um Direito Individual e Social. 

Os Direitos Individuais constituem a personalidade, excluindo restrições, 

discriminações, devendo ser respeitada a individualidade dos seres e estar  correlacionada aos 

Direitos Sociais suporte para o exercício de Direitos Individuais a serem exercitados pela 

coletividade. 

A Constituição dispôs em seu art. 205 “ser a educação direito de todos e dever do 

Estado e da Família, que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

 



 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.” 

Dessa forma, a nova Carta Magna preservou o direito individual e social quanto à 

obrigatoriedade de incentivar meios e desenvolver habilidades e potencialidades ao educando, 

a fim de prepará-lo para uma vida laborativa e torná-lo consciente de seu direitos e deveres de 

forma a exercer sua cidadania plena. 

Tais princípios cabem a todos propiciá-los como o Estado, a Família e Sociedade, 

cumprindo ao Estado o dever de complementar a educação iniciada no seio da familiar, 

visando à formação de um cidadão crítico e comprometido com os anseios da sociedade 

brasileira. 

Destarte, o Estado deve garantir as condições de acesso e de permanência do estudante 

na escola; propiciar a liberdade de aprender, ensinar e pesquisar; oferecer as verbas 

necessárias às Universidades para implementar à pesquisa; o acesso á cultura às camadas 

menos favorecidas da população, bem como a qualidade do ensino ofertado. 

 

2.4  A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

 

A Lei 9394/96 traz algumas inovações importantes, constantes de uma conceituação 

de forma ampla e abrangente de educação em que reúne o processo de escolarização que 

decorre de uma sistematização nas instituições educacionais, em pesquisas em todos os graus 

 



 

de ensino, como a que ocorre em família, no trabalho profissional e relacionamentos de modo 

geral, explicitando que a educação deve se desenvolver como um processo, portanto 

educativo, preparando-se na família, em comunidade, enfim em sociedade. 

Delimita, contudo as regras que se restringem à educação escolar, qual seja, a que se 

desenvolve na escola. 

A Constituição de 1988 dispõe em seu artigo 205” ser a educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família que será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

 Assim, a nova Carta Magna preservou o direito individual e social quanto a 

obrigatoriedade de incentivar meios e desenvolver habilidades e potencialidades ao educando, 

a fim de prepará-lo para uma vida laborativa e torná-lo consciente de seus direitos e deveres 

de forma a exercer sua cidadania plena. 

 Tais princípios cumprem propiciá-los o Estado,  a Família e a Sociedade, 

cabendo ao Estado o dever de complementar a educação iniciada no seio familiar, qual seja, a 

educação institucional, visando à formação de um cidadão crítico e comprometido com os 

anseios da sociedade brasileira. 

 Dessa forma, o Estado deve garantir: 

• as condições de acesso e de permanência do estudante na escola; 

• propiciar a liberdade de aprender, ensinar e pesquisar; 

 



 

• oferecer as verbas necessárias às Universidades para implementar a pesquisa; 

• o acesso à cultura  para as camadas mais pobres da população; 

• a qualidade de ensino. 

 

2.5 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 9394/96 

 

Essa nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação enfatiza a importância da integração 

da Escola com a prática social, objetivando o desenvolvimento do processo educativo, vez 

que tal atitude implica a valorização dos conhecimentos e habilidades prévias que os 

estudantes detém, via de aquisição em seu ambiente de trabalho, bem como a visão de mundo 

adquirida em seu ambiente familiar. 

 O crescente desenvolvimento de novas tecnologias oportuniza novos processos 

de produtividade, de administração, de comercialização, de pesquisa, o que exige da escola a 

adequação de novos métodos de ensino, a ampliação de novos conhecimentos e pesquisas, 

visando a adaptação a esses novos desafios culturais e tecnológicos para transmissão desses 

conhecimentos aos alunos, a fim de poder transmitir-lhes esses novos conhecimentos e 

tecnologias e inseri-los, mais facilmente, no mercado de trabalho. 

 A Escola deverá preparar seus educandos a fim de que sejam capazes  de 

procurar a auto-aprendizagem, o auto-aperfeiçoamento de suas capacidades e potencialidades,  

para que possam mais facilmente se inserir no mercado de trabalho. 

 



 

 Os Parâmetros Curriculares da Educação Nacional postulam que a educação 

deve desenvolver no educando a capacidade de aprender, de ser, de conviver, de comunicar-

se, de pensar, de sorte a relacionar-se com os demais semelhantes, objetivando o seu 

autodesenvolvimento para um relacionamento ético e profissional e exercício pleno da 

cidadania e, conseqüentemente, propiciar a construção de um mundo melhor. 

O sistema de ensino brasileiro no que tange à educação básica compõe-se de:  

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

 Apresenta por objetivos o quanto segue: 

• desenvolver o educando; 

• assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania; 

• fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho. 

Assim, compete, primeiramente, ao Poder Público Municipal oferecer à população o 

ensino fundamental e a educação infantil, cabendo ao Estado assegurar o ensino fundamental 

e médio. 

A LDB prevê, ainda, a educação básica de jovens e adultos, com a proposição de 

cursos e exames de jovens e adultos e gratuitos, destinados àqueles que por qualquer motivo 

não deram continuidades a seus estudos, na idade própria e assim poderão dar prosseguimento 

a vida escolar na rede regular de ensino. 

Prevê, ainda, a LDB a educação profissional que deve preparar o indivíduo para o 

desenvolvimento de suas habilidades para a vida produtiva e deve oferecer em nível básico, 

 



 

técnico e tecnológico. 

 Prevê, também, a LDB a  educação especial, que deve ser proposta em rede 

regular de ensino aos portadores de necessidades especiais. 

 A LDB aborda, ainda, a formação em nível superior que pretende a formação 

cultural do educando, a sua capacitação para uma determinada profissão, a participação na 

produção do saber e exercício de reflexão crítica, oferecida aos concluintes do ensino médio 

ou outro equivalente, via processo seletivo. 

 A educação superior compreende os cursos seqüenciais, de graduação, e de 

pós-graduação. 

 Os cursos seqüenciais ou de curta duração, oferecem vários níveis de 

abrangência, com opções diversificadas em vários ramos do saber  e são ofertados a 

estudantes que atendam aos requisitos determinados pelas instituições ofertantes. 

 Os cursos de graduação destinam-se aos concluintes do ensino médio ou 

equivalente e  via um processo seletivo de classificação. 

 Os cursos de pós-graduação englobam os programas de mestrado, doutorado, 

os cursos de aperfeiçoamento, especialização ou pós-graduação lato sensu, e são oferecidos 

aos concluintes dos cursos de graduação. 

 A organização do sistema educacional brasileiro é de competência do Governo 

Federal que exerce ação supletiva, prestando assistência técnica e financeira aos estados e 

municípios. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DE CONSUMO APLICADAS 

NA RELAÇÃO JURÍDICA JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES  

PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR 

 

 

O Código de Defesa do Consumidor como norma de ordem pública e interesse social 

poderia nos fornecer mais outros exemplos claros e objetivos ao nobre estudioso: Imagine que 

você passe no vestibular da universidade particular denominada A. Durante o curso de 

graduação ou depois de formado você verifica que muito embora tenha sido aprovado no 

provão você verifica que não tem condições mínimas para exercer sua profissão, que nem ao 

menos conseguiu se qualificar para o exame de sua classe tal como no exemplo o CRM. 

Como você se sentiria? Poderia, quando do percurso acadêmico reclamar com quem? Com a 

direção da universidade? Com o MEC? Será que eles ouviriam da sua reclamação? Será que 

mudariam os métodos de ensino? Mudariam os professores habilitados? Em havendo alegação 

por parte da universidade, será que essas seriam plausíveis? Será que os órgãos 

governamentais dariam azos as reclamações? E as autonomias das universidades, art. 53 da 

LDB, como ficariam? Teriam elas a humildade de rever casos, fatos e outras considerações da 

relação cliente/consumidor e universidade? Bem! Para evitar esses inconvenientes e não gerar 

contendas se faz necessário que meditemos um pouco em torno da palavra qualidade. 

 



 

Reconhecemos que o sistema do ensino superior privado para não ter deficiências e 

adquirir atributos como se pretende a sociedade de consumo, enfrentará problemas de 

financiamento inadimplência de alunos e outras questões econômicas.  

Tal aspecto de ordem econômica já seria uma importante contribuição para a definição 

da política de ensino superior que se está a reclamar no que tange a sua qualidade. Quem 

pensar em estabelecer uma entidade de nível superior ou já administra uma instituição 

particular superior, de qualquer porte, deve saber que essas dificuldades, do aluno e do 

próprio sistema, acabam por exigir um contínuo aprimoramento das formas de gestão e a 

adoção de posturas que devem concorrer para a otimização na manutenção das atividades da 

instituição. Isso com certeza iria minimizar questões da relação de consumo por meio da boa 

qualidade de ensino, diante da prestação remunerada. Essa imagem do setor privado de ensino 

superior, considerado, com razão, ainda de baixa qualidade, principalmente se comparado à 

parte boa do setor público, em seus resultados isolados e não numa relação custo/benefício, 

dificulta a discussão das reais dificuldades por que passam as instituições de ensino superior 

que querem, de fato, desenvolver seu projeto, para garantir bons processos e resultados. 

Entretanto, a lei fria do CDC não pensa assim. Não se preocupa com as políticas 

educacionais, pois, essas, competem ao governo federal e as políticas educacionais. O que a 

lei verifica é a qualidade de ensino pela prestação de serviços cobrados dos alunos 

consumidores e não se a universidade teria ou não condições financeiras para manter um bom 

padrão, uma boa qualidade.  

Se a universidade está no plano jurídico tem, então, à finalidade1 de educar com 

precisão, tem que educar naquilo que comprometeu. Do contrário, entende a lei: que não tem 

                                                 
1 Teoria Finalista.  

 



 

competência não se estabelece. Aliás, a universidade é uma empresa em busca de qualidade e 

disso não se pode olvidar. A propósito: 
 

“Podemos entender Qualidade como a satisfação do consumidor e a ausência de deficiência ou como a 
conformidade com os requisitos, requisitos estes todos elencados pelo consumidor”.2

Passado as questões de ordem econômica das universidades e suas políticas 

educacionais, voltemos ao Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que as normas 

de proteção e defesa do consumidor é de ordem pública e interesse social, nos termos dos 

artigos 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições 

Transitórias e cujos teores a seguir transcrevemos: 
 
Art. V da CF: 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: Inciso XXXII: “proibição de distinção entre trabalho 
manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.” 
Art. 170, V da CF: 

“A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todas existências digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: Inciso V: “defesa do consumidor.” 
Art. 48 das Disposições Transitórias: 

O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará 
código de defesa do consumidor.” Diante disso, nasceu a Lei Federal complementar no 8.078/90, 
conhecida por Código de Defesa do Consumidor. 

 

3.1  O que seria uma Relação Jurídica de Consumo por Serviços Educacionais? 

 

O conceito de consumo na relação jurídica educacional, não pode ser atendido se não 

inserido numa relação de consumo. O consumidor, então, é o sujeito que participa de uma 

relação jurídica de consumo.  

E o que é uma relação jurídica de consumo pela prestação de serviços educacionais? 

Tal relação jurídica, ato jurídico por excelência, seria esquematizado por: aRb pCe.3 A 

                                                 
2 Vera Lúcia Melis Anselmi. Rev. Univ. Mackenzie, São Paulo, 1(8): 9-14, jan/abr. 1993. 
3 A se relaciona a B pelo consumo educacional. 

 



 

relação jurídica então seria aquela inter-humana, a que a regra jurídica do consumidor, 

incidindo sobre os fatos, torna jurídica. De ordinário, está nesses fatos, como componentes, ou 

como um dos elementos componentes do suporte dos acontecimentos. Ser aluno na 

universidade particular por força de um contrato de prestação de serviços é estar em relação 

de fato (universidade/aluno ou vice-versa) que a regra jurídica de consumo faz ser relação 

jurídica. Há de ser realçado que muitas relações da vida são irrelevantes para o direito. Por 

exemplo: relação de amizade, inimizade e muitas outras. Sempre que a regra jurídica de 

consumo recai sobre a relação pela prestação de serviços educacionais, diz básica ou 

fundamental a relação jurídica. A incidência da regra de consumo é como uma pedra angular. 

Se a relação sobrevém à incidência e dela decorre, é no campo da eficácia, então, o direito do 

consumidor trata-a como criação sua, admitindo alterações que não seriam admissíveis no 

mundo dos fatos.  

Feita estas considerações, sabemos então que a relação jurídica pela prestação de 

serviços educacionais envolve dois sujeitos distintos: aquele que adquire os serviços 

educacionais, denominado consumidor, enquanto, de outro lado, há aquele que fornece os 

serviços mediante remuneração, denominado fornecedor dos serviços educacionais. Destina-

se à satisfação de uma necessidade segundo o CDC. De fundamental importância para a 

Teoria Geral do Direito Civil, a relação jurídica deveria em nosso ver ser bem tratada pelos 

juristas e educadores do direito. Seria difícil conceber a vida em sociedade se fossem 

abstraídas as relações entre pessoas que a compõem, entre estudantes universitários e sua 

respectiva universidade no que tange seus direitos e obrigações.  

A relação jurídica de consumo escolar se apresenta como necessidade indispensável de 

equilíbrio entre as partes que dela fazem partes. O estudante universitário se relaciona, 

 



 

naturalmente, com outros estudantes, e, a partir dessa relação ambos se relacionam com a 

escola, podendo surgir conseqüências, jurídicas de consumo ou não. O termo relação é 

derivado do latim relatio, e significa referir. Poder-se-á dizer, então, que relação é uma 

referência entre o aluno universitário e a escola universidade. Tratando-se de vida em 

sociedade, os elementos em referência seriam pessoas ou, numa denominação jurídica, 

sujeitos de consumos. No entanto, sempre que o direito disciplinar a relação social, terá ela 

relevância jurídica transformando-se em relação jurídica.  

Disso então, podemos concluir, de imediato, dois pressupostos lógicos para que haja 

relação jurídica de consumo pela prestação de serviços educacionais: a) a existência de, pelo 

menos, duas pessoas; b) a presença da norma de consumo por serviços escolares superiores.  

Note-se, então, que a relação jurídica é sempre uma relação de ordem escolar. Em 

nosso estudo ela esta relacionada ao consumo envolvendo a universidade e o aluno. No seio 

de uma relação jurídica, pode-se estabelecer, francamente, uma dependência qualquer entre 

uma coisa e a vontade de uma pessoa, mas essa dependência, esse interesse, que podem 

pretender a coisa ao homem, não faz parte da relação jurídica. Em nosso estudo a relação 

jurídica, teria sempre em vista a universidade um lado e de outro, o estudante, ou muitos 

estudantes. Par sermos técnicos, diríamos que na relação jurídica há uma norma jurídica que 

qualifica uma relação social, em nosso caso seria o Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

o núcleo da relação jurídica terá como pressuposto fundamental, a dar garantia à sua base, ao 

seu alicerce, a norma jurídica, o Direito. 
 
Diz a lei: 
 

“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final. Parágrafo único – Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo”.4

                                                 
4 Art. 2o do CDC. 

 



 

Quanto ao fornecedor, diz a lei: 
 
“Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como 

os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 
serviços”. 

§ 1o. Produto é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, 
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações 
de caráter trabalhista.”5

O fornecedor é qualquer um que a título singular, mediante desempenho de atividade mercantil ou civil, 
de forma habitual, ofereça no mercado produtos ou serviços, a universidade particular é um exemplo típico. O 
fornecedor pode também ser o serviço público. Os serviços públicos estão também abrangidos pelo CDC. 

 

3.2  O que são Alunos Consumidores? 

 

Alunos consumidores são aqueles que participam da relação jurídica de consumo, pela 

prestação de serviços educacionais. Em nosso estudo, são todos os aluno/cliente que se 

comprometem por meio de um contrato de prestação de serviços a receber boa qualidade, 

presteza no ensino superior. A propósito, o próprio CDC é que genericamente comanda de 

que: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final. Parágrafo único – Equipara-se a consumidor a coletividade de 

pessoas ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo”.6

 

3.3  Da Qualidade dos Serviços Prestado na Graduação Superior 

 

Serviço é qualquer atividade remunerada. A relação paga entre a universidade 

particular e o aluno/cliente é exemplo típico. Segundo o CDC, o termo expresso por 

remuneração exclui os tributos, as taxas e as contribuições de melhorias de caráter tributário. 

Por outro lado admitem-se as tarifas ou preços públicos, cobrados pela prestação de serviços 
                                                 
5 Art. 3o do CDC.  
6 Art. 2o do CDC. 

 



 

efetuados pelo Poder Público, ou mediante concessão ou permissão à iniciativa privada. No 

mesmo sentido as relações jurídicas de caráter trabalhista. 

 

3.4  Os Direitos Básicos do Aluno Consumidor 

 

3.4.1  Da Educação e Informação do Consumidor 

 

A educação e informação ao aluno cliente é um direito básico que abrange a educação 

formal nas entidades escolares e a educação informal, fica a cargo do próprio fornecedor e dos 

órgãos públicos. A informação a ser dada ao consumidor não é somente acerca dos riscos de 

produtos, mas, também sobre a quantidade, características, composição, qualidade e preço.  

Na informação educacional superior, deve ficar caracterizado a duração pormenorizada 

do curso, a carga horária, os módulos, a qualidade do curso (quem serão os mestres, o 

material a ser utilizado, se apostilado ou não) e o preço do curso todo. Se haverá ou não 

aumento durante o mesmo. Não basta apenas catalogar por meio de propagandas, mas sim 

explicitá-las minuciosamente para que o aluno consumidor decodifique aquela linguagem dos 

panfletos e folders. 

 

 

3.5  Das Obrigações e Direitos das Instituições de Ensino Superior Privado na Relação 

de Consumo e a Existência ou Não das Responsabilidades Jurídica 

 

3.5.1  Da Proteção Contra Publicidade Enganosa e Práticas Comerciais Abusivas 

 



 

 

O art. 30 do Código de Defesas do Consumidor regula da oferta de produtos e serviços 

atribuindo o caráter vinculativo, quer dizer, a oferta, criando a expectativa no público 

consumidor, da qual deverá corresponder exatamente às características do produto ou serviço. 

Diz a norma, que: 
 
“Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio 

de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que 
a fizer ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.” 

Uma universidade particular que faz publicidade noticiando determinado curso com 

esse ou aquele professor, com esse ou aquele conteúdo pactuado em contrato se obriga a 

realizar o prometido. Vamos supor que em uma pequena cláusula do contrato de prestação de 

serviços que o aluno/cliente/universitário assinou excluía tal situação do exemplo dado, em 

total contradição com aquilo que foi veiculado pelo anúncio. Nesse exemplo, então o CDC 

determina que a propaganda integra o contrato e obriga a universidade a fornecer o que foi 

noticiado pelos meios de comunicação. Se, entretanto, ao contrario for, por exemplo, um 

motivo de força maior, então não poderá ser cobrado aquele excedente do aluno/cliente ou 

também ser rescindido o contrato escolar com perdas e danos, recebendo de volta o que 

pagou. No que tange às cláusulas do contrato escolar, o art. 47 do Código de Defesa do 

Consumidor esclarece sobre sua interpretação da forma mais benigna ao consumidor em caso 

de obscuridade. Porém, se as cláusulas forem consideradas abusivas, o art. 51 do CDC 

determina sua nulidade. 

 

3.6  Da Prevenção de Danos Individuais e Coletivos 

 

O poder Público por meio do MEC tem fiscalização administrativa preventiva sobre as 

 



 

universidades particulares, seus cursos e devidas autorizações pelos serviços educacionais 

prestados. Entretanto, essas instituições como prestadora de serviços educacionais, não se 

enquadram somente como muitos pensam na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional 

(LDB) e regulamentos pelo governo federal não. Também estão sujeitas ao Código de Defesa 

do Consumidor.  

No mesmo sentido, a Lei Federal no 9.870, de 23.11.99, que trata sobre o valor total 

das anuidades escolares, e à Medida Provisória (MP) 2091-17, de 22.2.01, que vem sendo 

reeditada desde a aprovação da referida lei, com alterações em alguns aspectos. 

 

3.7  Da Inversão do Ônus da Prova 

 

O que significa inversão do ônus da prova? Normalmente, na justiça, a obrigação de 

provar é sempre da pessoa que reclama, ou seja, daquele que processa alguém. Ele deverá 

sempre apresentar, no processo, provas de que foi prejudicado. Essas provas podem ser 

documentos, fotografias e testemunhas. Pelo Código de Defesa do Consumidor, essa 

obrigação poderá, a critério do Juiz, ser invertida. Quer dizer, a obrigação de provar será do 

fornecedor do produto ou prestador do serviço e não daquele que reclama.  

Se o aluno, ao contratar um determinado curso de graduação, por exemplo, e em seu 

percurso se sentir que não esta nada a aprender de conteúdo, este não terá que provar o dolo 

ou culpa da universidade. Basta que o acadêmico prove que existe a presença de um dano a si, 

(não esta aprendendo nada) das condições em que se apresenta o serviço educacional.  

Existe a responsabilidade objetiva da universidade. Ela é que tem de provar que não 

houve dano ao aluno/cliente em razão da prestação normal de serviços no curso de graduação, 

 



 

mas por uma outra situação. 

Já completado 11 anos, o Código de Defesa do Consumidor, muitas controvérsias 

sobre a aplicabilidade de alguns dispositivos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

ainda são contestáveis nas decisões dos tribunais e muito pouco indagada.  

Uma das questões, que motiva ardentes querelas no meio jurídico, é a inversão do ônus 

da prova em favor do consumidor, inserida em no art. 6o, inciso VIII. 

Afastemos de lado, neste momento, a dúvida sobre a ocasião da apontada inversão, ou 

seja, se o magistrado necessitar sobrepor a inversão do ônus da prova na etapa postulatória, 

saneadora ou na sentença, já que o argumento ainda dá margem a diversos entendimentos 

contraditórios, a merecer analisar aprofundada. 

Nos determos, no entanto, a uma tese antecedente na ocasião da inversão, qual seja, a 

aplicabilidade da inversão do ônus da prova. 

Se a relação jurídica conduzida à apreciação do Poder Judiciário comporta servilismo 

às normas do Código de Defesa do Consumidor, competirá ao magistrado, enfim, contemplar 

se devida ou não a aplicabilidade da disposição contida no art. 6o, inciso VIII. 

As sentenças têm demonstrado algumas decisões aplicadas de maneira objetiva a 

inversão do ônus da prova, o que, em nosso entender, demonstra-se confusa de procedimento 

ou de avaliação, uma vez que as regras processuais objetivas, presunções ou restrições de 

direito, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, sempre obrigam estar dispostas de 

maneira expressa, o que não é o caso do art. 6o, inciso VIII. 

Com efeito, a aplicação objetiva da regra de inversão do ônus da prova, em muitos 

casos, prejudicará de forma grave a universidade como fornecedora de serviços, pois 

culminará em um prejuízo a direito sagrado constitucionalmente como garantia fundamental, 

 



 

que é o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, CF). E aqui também, se insere a Teoria da 

Vontade por nós adotada acerca do dolo ou culpa. 

O fato de tal lesão se nota, volta e meia, na ocasião em que a prova nula é transferida 

ao fornecedor da prestação de serviços educacionais pela inversão do ônus da prova aplicada 

de forma objetiva. 

No sentido de se impedir abusos como a presente análise sobre o ônus da prova, deverá 

atender aos princípios de semiótica jurídica, de forma que jamais poderá impor-se gravame 

insuportável à prestadora de serviços educacionais. 

A lei processual, em especial o art. 333 do CPC, estabelece ao autor o ônus de provar 

os fatos constitutivos do direito que alega. No caso entendemos que o aluno/cliente é que 

deveria comprovar o dolo ou a culpa da universidade. 

O citado dispositivo tem como um dos seus fins impedir o emprego indevido do 

processo para obtenção de vantagem indevida, caso contrário, bastaria ao autor afirmar 

falsamente um direito de que a parte adversa não poderia comprovar, assim sendo, alcançaria 

um título judicial lícito, todavia, fundamentado em fatos e desígnios ilícitos. 

Por isso o art. 333, § único, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe, que “é nula a 

convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando tornar excessivamente 

difícil a uma parte o exercício do direito”. 

Este também é o espírito do art. 6o, inciso VIII do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor, pois o legislador partiu da hipótese de que o fornecedor de ensino tem melhores 

condições de produzir provas acerca de detalhes técnicos escolares dos serviços ligados à sua 

atividade educacional. 

Destarte, tal dispositivo não se aproveitar em fatos cujo objeto probatório está despido 

 



 

de circunstâncias técnicas, científicas ou operacionais do serviço de educação. 

Assim, a simples solicitação de inversão do ônus da prova sem a devida comprovação 

da verossimilhança do pedido e da hipossuficiência do consumidor não pode ensejar a 

inversão do ônus da prova. 

O exercício do direito e a sua aplicação nos casos levados à apreciação do Poder 

Judiciário devem atender aos princípios da boa semiótica jurídica, aliás, a peirceiana por 

excelência porque atribuir uma interpretação sistemática, de maneira a harmonizar todas as 

normas e, acima de tudo, venerar as garantias da Constituição Federal. 

A interpretação das normas não é somente obra de raciocínio lógico, mas também de 

sabedoria e bom senso, não podendo o julgador ater-se exclusivamente aos vocábulos, mas, 

sim, aplicar os princípios que informam as normas positivas como um todo. 

José Geraldo Brito Filomeno, um dos autores do CDC comentando o dispositivo que 

reza sobre a inversão do ônus da prova, aduz que ela não ocorrerá em qualquer caso, sendo 

assim, sua aplicação não é objetiva, dependendo da verossimilhança da alegação. 
 
“É evidente, entretanto, que não será em qualquer caso que tal se dará, advertindo o mencionado 

dispositivo, como se verifica de seu teor, que isso dependerá, a critério do juiz, da verosimilhança da 
alegação da vítima e segundo as regras ordinárias de experiência.” (In Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 5a ed., p. 118.) 

É exatamente por isso que a lei exige requisitos subjetivos discorre o advogado em São 

Paulo, doutor Wagner Morroni Paiva:7

 
“para a inversão do ônus da prova, quais sejam, a verossimilhança e a hipossuficiência do 

consumidor, sob pena da aplicação objetiva causar, no caso concreto, violação frontal a garantia 
fundamental do fornecedor disposta na Constituição Federal, podendo levar questões processuais 
aparentemente simples, à apreciação dos tribunais superiores.” 

 

3.8  Da Decadência e da Prescrição 

                                                 
7 Wagner Marroni. http://www. foaadv.com.br/artigos/artigos_das_limitações_31_11_01.htm  – 13k 

 



 

O art. 26 do CDC estabelece de que “O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou 

de fácil constatação caduca em: 

 I – 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto não 

duráveis; 

 II – 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto duráveis. 

§ 1o Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto 

ou do término da execução dos serviços. 

§ 2o Obstam a decadência: 

 I – a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o 

fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que 

deve ser transmitida de forma inequívoca; 

 III – a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. 

§ 3o Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que 

ficar evidenciado o defeito. 

O presente artigo do CDC trata-se da extinção do direito pela inação de seu titular que 

deixa escoar o prazo legal ou voluntariamente fixado pelo seu exercício. Seu efeito direto é a 

extinção do direito em decorrência de inércia do titular para o seu exercício. 

Extingue indiretamente a ação correspondente, se ela nasceu juntamente com o direito, 

representando o modo de seu exercício, e impede se nascimento, se ela não se originou do 

mesmo fato gerador do direito, mas deveria protegê-lo, futuramente, depois de efetivamente 

efetivado, sobrevindo algum obstáculo ao seu livre exercício. 

Vejamos o seguinte exemplo, a bem elucidar nossos estudos. Imaginemos que o aluno 

da graduação na universidade X perceba no decorrer do curso que alguns professores deixam 

 



 

muito a desejar na explicação das matérias, imaginemos que, por exemplo, seja um curso de 

direito, onde o mesmo deverá ser concluído em 5 anos. 

Se o aluno não reclamar das deficiências do curso dentro daquele qüinqüênio, não mais 

poderá fazê-lo em razão de sua inércia por presumir-se que de fato nada teria a reclamar junto 

à universidade responsável pela administração do curso. 

Em direito, presunção é a ilação tirada de um fato conhecido para provar ou 

demonstrar outro desconhecido. É a conseqüência que a lei ou o juiz tiram, tendo como ponto 

de partida o fato conhecido para chegar ao fato ignorado. 

A decadência não se suspende nem se interrompe e só é impedida pelo efetivo 

exercício do direito, dentro do lapso de tempo estabelecido como dissemos. 

Art. 27. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por 

fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 

Por outro lado, enquanto a decadência atinge o direito do consumidor em reclamar, a 

prescrição, por sua vez, extingue a ação daquele direito juridicamente garantido. 

É sabido que tudo na vida oscila e que somente à luz é constante e que nada mais além 

dela é constante nesse mundo. Tudo é efêmero, o próprio universo é relativo afirmou Einstein 

em sua Teoria da Relatividade da qual extraiu que E= mc2. Desse modo o legislador seguiu o 

fluxo no universo, legislando que a prescrição tem como finalidade extinguir o direito 

subjetivo de ação do interessado. 

De tal modo, no exemplo anterior, o aluno universitário teria o prazo decadencial a 

realizar alguma atividade de seu interesse e indiretamente a ação para requerer ao Poder 

Judiciário o reconhecimento desse direito por meio da ação judicial, como instrumento de dar 

 



 

a cada um o que é seu. 

Ação é direito subjetivo. O direito do homem só nasce depois que nasceu o direito da 

sociedade e isto quer dizer que só nasce no homem um título jurídico, uma faculdade de exigir 

alguma coisa e depois que a sociedade, por meio e uma norma, declarar aos homens o que 

eles devem fazer, depois, então, que a sociedade declarou que isto é feito assim, que isto 

produz tal efeito, que aquilo é proibido e depois que surgiu uma norma visando à composição 

dos conflitos. 

A primeira característica do direito subjetivo de consumo da relação universitária é a 

de que a ele corresponde um dever. Sempre que houver um direito subjetivo, haverá um 

jurídico preexistente. 

Sendo o direito subjetivo de consumo o poder de exigir ou pretender de outra pessoa 

um determinado comportamento positivo ou negativo, a ele contrapor-se-á, sempre e 

necessariamente, o dever jurídico de fazer, não fazer, abster ou permitir que se faça. 

A segunda característica é a que aponta a violabilidade do direito subjetivo. 

Conseqüência lógica da primeira característica, em havendo o poder de exigir determinado 

comportamento, haverá a possibilidade do não cumprimento desse comportamento por parte 

do sujeito passivo. 

Portanto, os direitos subjetivos são, por naturezas violáveis. Basta um dos sujeitos 

deixar de cumprir o dever jurídico. Todo dever jurídico é descumprível, quer se trate de dever 

jurídico decorrente da norma de consumidor, quer decorrente da norma negocial, o contrato 

escolar na universidade, por exemplo, é um negócio em que a escola terá lucro e ela poderá 

descumpri-lo. 

Entretanto, se assim o for, surge o fenômeno da lesão ou violação do direito de 

 



 

consumo. 

Uma outra característica do direito subjetivo é sua coercibilidade. Vale dizer, que o 

sujeito da relação de consumo pela prestação de serviços educacionais pode coagir a parte 

contrária a cumprir o se dever. Uma vez violados, podem tanto a universidade como 

aluno/cliente ser recompostos pela prestação jurisdicional. 

Por última característica, o direito subjetivo fica ligado à vontade (nossa teoria 

adotada) do titular do direito subjetivo quanto ao seu exercício. O exercício efetivo do direito 

subjetivo terá que depender, sempre, da vontade do seu titular. 

Se o exercício do direito não estiver dependente da vontade do seu titular, não que se 

falar em direito subjetivo. Destarte, tanto a universidade como o aluno da relação de consumo 

pode abrir mão de seus direitos subjetivos. 

 

3.9  Da Extensão Legal do Conceito de Consumidor 

 

A extensão legal do conceito de consumidor na relação de consumo entre a 

universidade e o aluno/cliente não ficaria somente entre esses dois. Sustentamos nossa 

opinião, que uma vez havido na relação de consumo alguma deficiência de conteúdo 

metodológico ou curricular ou até na deficiência do próprio professor, sujeito contratado pela 

universidade para o bom desenvolvimento regular do curso universitário, o prejuízo se 

estenderia a várias pessoas, que ficariam prejudicadas da mesma linha de desdobramento pelo 

vício causado. 

É o vício de qualidade na formação dos alunos/clientes. O art. 17 do CDC assim 

dispões: “Para efeitos desta seção, equipara-se aos consumidores todas as vítimas do evento”.  

 



 

Imagine a diplomação de um péssimo médico. Como ficariam os cidadãos ou talvez a 

própria cidadania no produto final da educação desse pseudoprofissional? Cremos que a 

responsabilidade da formação de graduandos é árdua. Hoje em dia, é sabido, que a maioria 

das escolas universitárias não estão preocupadas em formar, mas, sim em diplomar pessoas. 

Imaginemos um advogado mal formado, como, como ficariam determinados valores das 

pessoas, seus bens, sua liberdade!? Um médico mal formado, como ficaria à vida das 

pessoas!? Um engenheiro mal formado, como ficaria suas obras!? Um jornalista mal formado, 

como ficaria sua mensagem jornalística!? Um professor mal formado, como ficariam seus 

alunos. Tudo isso é um processo de causa e efeito. Boas causas geram bons efeitos, más 

causas geram maus efeitos, e assim sucessivamente. Portanto, é necessário refletir acerca das 

relações de consumo em matéria da graduação remunerada entre as universidades e os alunos 

clientes. Dinheiro não é tudo. Diplomação não é tudo, Formação com qualidade, sim. Quem 

lucra é toda a sociedade que dos profissionais depende. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

O CONTROLE ADMINISTRATIVO  

DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

 

 

4.1  O Controle do Contrato Universitário pelo Ministério Público 

 

O controle administrativo pelo órgão do Parquet8 poderá ser efetivado por meio do 

Inquérito Civil, resultado em acordo extrajudicial ou propositura da ação civil pública, para a 

proteção judicial da relação de consumo contra as cláusulas abusivas contida eventualmente 

no contra de prestação de serviços pelos ensinos superiores. 

Qualquer pessoa pode representar ao Ministério Público para sua intervenção no 

controle das cláusulas contratuais. 

O Inquérito Civil é um procedimento administrativo investigatório, de caráter pré-

processual, que se realiza extrajudicialmente, a cargo do Ministério Público, destinado a 

colher elementos para propositura de ação Civil Pública. 

É de ser ressaltado, que o Inquérito Civil, somente pode ser realizado pelo órgão 

ministerial (MP), às associações legitimadas para propor a ação Civil Pública não podem. E, 

essas não podem por uma única maneira, elas não têm o poder investigativo do qual é detentor 

o MP em razão da própria Constituição Federal que lhe atribuiu esse poder investigatório.  
                                                 
8 Quer dizer Ministério Público. 

 



 

No art. 129, onde se vê que são funções institucionais do Ministério Público, 

promover, o Inquérito Civil, para a proteção dos interesses difusos (são aqueles passíveis de 

serem fruídos por um grupo mais ou menos imprecisável ou, não determináveis de pessoas) e 

coletivos. 

Até o advento da Constituição de 1988 só se admitia a entrada em juízo na defesa de 

interesse pessoal, todo aquele que quisesse utilizar-se de uma ação deveria fazê-lo em seu 

nome, não podendo as associações, a que por ventura pertencesse, substituí-los na defesa de 

direitos que também dizem respeito ao objeto da própria sociedade. 

Entretanto, o mundo moderno, ao massificar as relações humanas, tanto do ponto de 

vista do consumo como da produção, trouxe a necessidade de muitas vezes discutir de forma 

global uma determinada situação que permite a um grupo muito grande de pessoas. 

A educação particular no Brasil, principalmente a graduação do ensino superior é uma 

dessas pessoas em razão do grande contingente de alunos que pagam para estudar nas 

faculdades, universidades e demais escolas particulares de nosso país. 

Nestes casos, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas têm 

legitimidade para representar seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente, CF.ART. 5o, 

da Constituição Federal.Tendo que haver uma autorização, deve supor-se constar 

expressamente no seu objeto social (contrato). 

Esta é, então, a maneira mais correta que entendemos, de compreender o termo 

expressamente autorizado (a). Trata-se em nosso ver de uma competência ampla para 

exercitar qualquer tipo de ação em geral e, até mesmo, de representação sem ser em juízo. 

Não deixa de ser uma defesa coletiva de direitos, devido à circunstância de um grupo 

estar sendo defendido por uma pessoa jurídica, independentemente de ser um litisconsórcio 

 



 

(várias pessoas demandando). Portanto, beneficiar-se-ão pessoas que não moveram a ação 

diretamente. 

Por exemplo, um grupo de estudantes universitários promove uma ação contra uma 

determinada universidade no intuito de abaixar os preços das mensalidades. Dessa decisão 

não seriam somente eles os beneficiados, mas toda a classe de estudantes universitários que 

estivessem nas mesmas situações daqueles. 

Deste modo, os interesse denominados coletivos são garantidos pela CF e podem ser 

aplicados às escolas particulares do ensino superior. 

Não é necessário o Inquérito Civil Público para a propositura da Ação Civil Pública no 

caso de situações escolares. 

O Inquérito é dispensável, caso as provas sejam colhidas por outros meios pelo MP. É 

ele um procedimento preparatório, de funções instrumentais, cuja instauração é facultativa de 

seu titular, o promotor de justiça, pois é ele quem vai forma convicção da possibilidade ou 

não da propositura da Ação Civil Pública. 

Dessa maneira a instauração de Inquérito Civil Público não obriga o promotor a ação, 

desde que os elementos coligados sejam insuficientes. 

A instauração do Inquérito Civil Público não impede a propositura de ação por outra 

entidade legitimada. 

Deste modo, o promotor público, diante de um contrato escolar universitário abusivo, 

assim deve verificar: 

a) Analisar o contrato o elemento teleológico em razão do consumidor como 

destinatário final de determinado curso. 

b) Ao verificar o contrato escolar universitário, analisará por primeiro, as normas de 

 



 

consumo, depois, de forma sistemática, as normas do Código Civil e as normas do 

Código Comercial por serem fontes subsidiária, vez que, o direito privado não 

atende plenamente às relações de consumo na atualidade. A segurança dos 

consumidores passou a ser analisada como de ordem pública. 

c) Observará também, se na formação do contrato escolar foi observada a incidência 

dos dispositivos do CDC. 

A universidade deverá ter a cautela de oferecer oportunidade ao 

aluno/cliente/consumidor de conhecer o conteúdo do contrato escolar universitário 

e todas as suas implicações, é necessário o efetivo conhecimento por parte do 

aluno/consumidor, especialmente dos direitos e deveres que decorrerão do contrato 

escolar. 

É preciso cautela da universidade, porque há a inversão do ônus da prova, art. 6o, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

d) Deverá, semioticamente, à luz da semântica, sintática e pragmática verificar se a 

redação é claras, compreensíveis, objetivas, sem jargão e demais situações 

duvidosas, para que a obrigação entre a universidade e os alunos/consumidores 

possa ser assumida ou exigível. Por exemplo: palavras técnicas para leigos, 

contratos voltados somente para si ou leoninos, com linguagem inacessível. 

No contrato escolar, também serão interpretadas todas as suas cláusulas de maneira 

mais favorável ao aluno/consumidor. 

Devemos entender por cláusulas contratuais escolares toda e qualquer pactuação 

ou estipulação negocial entre a universidade, fornecedora de serviços escolares e o 

aluno/consumidor desses serviços, seja escrita, verbal ou por adesão. 

 



 

Não macula o princípio constitucional de isonomia contratual, porque o princípio 

deve ser entendido como igualdade substancial, real, isto é, tratar desigualmente os 

desiguais na medida da desigualdade. 

Toda declaração expressa contratualmente ou não pela universidade, vinculam a 

mesma, ensejando inclusive a execução específica. 

É a imposição a universidade como fornecedora do dever de prestar o prometido. 

e) O contrato deverá também conter a cláusula de arrependimento do 

aluno/consumidor. Ele poderá voltar atrás em sua declaração de vontade expressa 

ou tácita. Esse direito não precisa ser fundamentado pelo aluno/consumidor. Basta a 

vontade de não querer mais estudar naquela universidade após a assinatura do 

contrato, com prazo de até sete dias, a partir da conclusão do contrato escolar. 

O prazo não começara em feriado, excluindo o dia do início e incluindo o do dia final. 

Entendemos em nosso presente estudo, que no contrato escolar deverá ser expresso em caso 

de arrependimento do aluno/consumidor, a devolução da matrícula, monetariamente 

atualizada (pelo índice oficial), de imediato. 

Se não houver essa cláusula no contrato escolar, a mesma, entendemos, deverá ser 

considerada abusiva, sendo então, nulo o contrato escolar. 

Quantos as cláusulas abusivas, mister verificar-se, os seguintes elementos: 

a) Cláusula de não indenizar em caso de haver algum grave para o aluno/consumidor. 

A proibição em nosso entender atinge qualquer cláusula que tenha por objetivo 

exonerar, impossibilitar ou atenuar a responsabilidade da universidade prestadora de 

serviços educacionais. 

b) Cláusulas de renuncia ou disposição de direitos. As normas do Código de Defesa do 

 



 

Consumidor são de ordem pública e interesse social. A cláusula de renúncia ou 

disposição de direitos no contrato escolar universitário não tem validade porque 

quebra o equilíbrio contratual. 

c) Cláusula que impeça reembolso da quantia paga pelo consumidor. Quando o 

consumidor tem o direito conferido pelo Código de Defesa do Consumidor de 

reembolso das quantias pagas ao fornecedor, é nula a cláusula que lhe retirar o 

direito. Exemplo: direito de arrependimento pela matrícula feita e ainda não ter 

iniciado as aulas na universidade. 

d) Cláusulas de transferência de responsabilidade a terceiro. Na relação jurídica de 

consumo por serviços educacionais as partes devem suportar os ônus e obrigações 

decorrentes desta relação de consumo, não podendo o a universidade, fornecedora 

de serviços transferir a terceiros sua responsabilidade. 

e) Cláusulas que ponham o acadêmico em desvantagem exagerada, ofendendo os 

princípios básicos do sistema jurídico, como, por exemplo, afastar normas 

fundamentais do CDC. Restringir direitos ou obrigações fundamentais inerentes à 

natureza do contrato, ameaçando seu equilíbrio. Exemplo disso: mensalidades 

excessivamente elevadas. Excessiva onerosidade ao aluno/consumidor. 

f) Cláusulas incompatíveis com a boa-fé e a equidade. Também ficarão a critério 

judicial em caso concreto, a cláusula surpresa, que surpreenda o aluno consumidor 

durante a execução do contrato escolar superior. 

g) Cláusula que prejudica o ônus da prova, matéria já estudada alhures em ônus da 

prova. 

h) Quanto à arbitragem, essa pode ser escolhida pelos sujeitos da relação de consumo, 

 



 

mas, entretanto, não pode ser obrigada a ser obrigada no contrato, ou deixe a 

critério da escola sua determinação. A cláusula prévia de arbitragem é proibida, ou 

seja, aquela que disponha que qualquer litígio decorrente do contrato escolar será 

resolvido por juízo arbitral. Entretanto, nada impede que, surgindo litígio ou 

discussão determinada, em concreto, as partes optem pelo juízo arbitral. 

i) Cláusula de opção única do prestador de serviços educacionais para concluir o 

contrato, não é admitida pelo CDC para que o aluno consumidor o aceite. 

j) Cláusula de aumento da mensalidade escolar, de forma unilateral, o 

aluno/consumidor não é obrigado a aceitar tal acréscimo no preço decorrente 

exclusivamente da vontade do fornecedor (teoria finalista da ação). 

l) Se houverem modificações da situação econômica, os sujeitos da relação de 

consumo educacional deverão discutir livremente as cláusulas contratuais. 

m) Cláusula, que cancela unilateralmente o contrato escolar por parte da universidade. 

Alei permite cláusula coma a previsão de cancelamento por ambas as partes, 

colocando universidade e aluno/consumidor em posição de equilíbrio, mas veda 

cláusula em que o cancelamento do contrato escolar fique a exclusivo critério da 

universidade. 

n) Cláusula unilateral dos custos de cobrança. Igualmente, alei determina que esse 

direito pode ser estendido aos dois sujeitos da relação de consumo escolar e proíbe 

sua estipulação apenas em favor da universidade. 

o) Cláusula de modificação unilateral do contrato escolar, não é lícita alterar 

unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato. Todas as alterações 

contratuais devem ser discutidas entre a universidade e o aluno/consumidor.  

 



 

 

4.2  A Prestação de Serviços Universitários como Obrigação de Fazer e Suas 

Conseqüências Jurídicas 

 

A prestação de serviços educacionais universitários, na relação jurídica de consumo é 

em nosso entender, uma obrigação juridicamente denominada de Fazer. 

A obrigação de fazer o devedor se vincula a um determinado comportamento, 

consistente em praticar um ato, ou realizar uma tarefa, donde decorre uma vantagem para o 

credor (no caso, o aluno/consumidor). 

Pode a mesma, constar de um trabalho físico ou em nosso estudo, o a formação 

intelectual, veja que usamos da expressão formação, porque a universidade tem a obrigação 

de formar e não diplomar. 

Se diplomar e não formar, não cumpriu com sua tarefa e é inadimplente não somente 

para com o aluno, mas, também coma toda uma cidadania que espera dela uma boa empresa 

educacional cujo fim é formar profissionais para o bem comum. 

Entretanto, se a universidade, empresa de ensino superior não satisfazer essa obrigação 

poderá a vir responder por perdas e danos, já que não poderá ser compelida pelo Poder 

Judiciário em razão das liberdades individuais. 

Por exemplo, quando o professor universitário descumpre suas tarefas de bem ensinar 

o curso, alcançando o resultado esperado pelo aluno/consumidor, esse não poderá obter da 

justiça por meio de uma sentença em que o juiz obrigue o professor a prestar melhores as 

aulas ou matéria específica do curso. 

Seria impossível determinar que o oficial de justiça fosse compelir o docente a dar 

 



 

boas aulas. Tal procedimento implicaria profundo constrangimento à liberdade garantida pela 

Constituição Federal ao docente, incompatível com regime que desconhece a escravidão, 

ofensor do princípio de que ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude 

de lei. Portanto, as perdas e danos darão bons frutos a universidade e a seu preposto, o 

professor. 

Estudamos também, que se a universidade promete determinado curso e cujo professor 

é pessoa de nome, como por exemplo, um titular da USP, com longa experiência. Porém, se 

do início do curso esse não comparece mais, o aluno/cliente não estará obrigado a aceitar 

outro no lugar daquele, pois na obrigação de fazer, o aluno/consumidor não é obrigado a 

aceitar de terceiro a prestação, quando for convencionado que o devedor a faça pessoalmente. 

 

4.3  Comentários ao Código de Defesa do Consumidor no que Tange a Relação Jurídica   

de Consumo no Ensino Superior 

 

Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 

Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Título I 

Dos Direitos do Consumidor 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Art. 1o O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de 

 



 

ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, da 

Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias. 

Comentários 

Todos os interesses da relação jurídica de consumo por serviços educacionais 

envolvendo as Universidades particulares o serão de competência tanto da Justiça Federal 

como na Estadual, ordinária ou de pequenas causas, dependendo do valor da causa e dos fatos 

envolvidos na relação jurídica de consumo.  

Art. 2o Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 

serviço como destinatário final. 

Comentários 

O consumidor para efeitos da relação jurídica de consumo universitária é o aluno 

consumidor, aquele que paga pela prestação de serviços universitários e cujo investimento é a 

sua formação profissional e intelectual, como destinatário final do produto em educação 

superior. 

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 

Comentários 

Uma universidade particular de um determinado estado anuncia pela imprensa que 

determinado curso universitário está agora com melhor qualidade de ensino. Tal afirmação em 

não sendo verdadeira é enganosa. Afirmamos: Seria possível saber quais foram as pessoas 

lesadas pelo anúncio? Certamente, não. Nesse caso existe uma coletividade de pessoas, no 

caso os consumidores educacionais indetermináveis, que foram vítimas daquele anúncio 

propagado pela Universidade e que diante disso, serão protegidos pelo Código de Defesa do 

 



 

Consumidor. 

Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

Comentários 

O CDC chama de fornecedor toda empresa, sociedade ou pessoa que, de alguma 

forma, receba do consumidor dinheiro em troca de um produto ou serviço. Juridicamente, a 

Universidade e os centros educacionais particulares são verdadeiras empresas das quais têm 

como objeto econômico à exploração de serviços educacionais e cujo produto final na 

formação do cidadão e futuro profissional é o ensino remunerado. Tal afirmação em nossos 

estudos é a mais abrangente possível, no sentido de evitar que uma eventual conduta danosa 

ao aluno consumidor fique impune diante do Código de Defesa do Consumidor. 

§ 1o Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

§ 2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

Capítulo II 

Da Política Nacional de Relações de Consumo  

Art. 4o A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 

 



 

Comentários 

O aluno consumidor tem o direito ao princípio de proteção econômica no que tange ao 

pagamento de mensalidade escolares do nível superior. 

 I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; 

 II – ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: 

a) por iniciativa direta; 

b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas; 

c) pela presença do Estado no mercado de consumo; 

d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho; 

 III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e 

compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de 

desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios 

nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), 

sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e 

fornecedores; 

 IV – educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos 

e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; 

 V – incentivo à criação, pelos fornecedores, de meios eficientes de controle de 

qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos 

alternativos de solução de conflitos de consumo; 

 VI – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de 

consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e 

 



 

criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que 

possam causar prejuízos aos consumidores; 

 VII – racionalização e melhoria dos serviços públicos; 

 VIII – estudo constante das modificações do mercado de consumo. 

Art. 5o Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo contará o poder 

público com os seguintes instrumentos, entre outros: 

A relação de consumo pela prestação de serviços educacionais é de competência da 

Justiça Federal. 

 I – manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita, para o consumidor 

carente; 

 II – instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do 

Ministério Público; 

 III – criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores 

vítimas de infrações penais de consumo; 

 IV – criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a 

solução de litígios de consumo; 

 V – concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de Defesa 

do Consumidor. 

§ 1o (Vetado). 

§ 2o (Vetado). 

Capítulo III 

Dos Direitos Básicos do Consumidor  

Art. 6o São direitos básicos do consumidor: 

 



 

 I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no 

fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; 

 II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, 

asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; 

 III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e 

preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 

 IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais 

coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou 

impostas no fornecimento de produtos e serviços; 

Comentários 

Uma publicidade universitária é considerada enganosa quando: 

A sua credibilidade é baseada no testemunho de pessoas que não possuem a 

qualificação científica, nem especializações necessárias para que o seu testemunho possa ser 

explorado por escrito na publicidade. 

É apresentada em jornais, televisão e outros meios e comunicação ou de publicação de 

uma escola ou de uma universidade sem que seja clara e formalmente declarado que se trata 

de publicidade e contem termos e expressões científicos, resultados de investigações ou 

excertos de textos científicos e de caráter técnico, com o objetivo de conferir à publicação 

publicitária um fundamento correspondente à realidade do curso apresentado. 

Sempre que seja verificado que uma publicidade é enganosa, toda e qualquer pessoa 

que tenha um interesse legítimo na questão pode solicitar proteção judicial. 

 V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 

 



 

desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem 

excessivamente onerosas; 

 VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos; 

 VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, 

assegurada as proteções jurídicas, administrativas e técnica aos necessitados; 

 VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a 

seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; 

 IX – (Vetado); 

 X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 

Art. 7o Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados 

ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, 

de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que 

derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. 

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente 

pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 

Capítulo IV 

Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos Danos 

Seção I 

Da Proteção à Saúde e Segurança  

Art. 8o Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão 

 



 

riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis 

em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer 

hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. 

Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as 

informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devem 

acompanhar o produto. 

Art. 9o O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à 

saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua 

nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada 

caso concreto. 

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço 

que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou 

segurança. 

§ 1o O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no 

mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá 

comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante 

anúncios publicitários. 

§ 2o Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na 

imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço. 

§ 3o Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à 

saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

deverão informá-los a respeito. 

Art. 11. (Vetado). 

 



 

Seção II 

Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço  

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador 

respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, 

fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por 

informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

§ 1o O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se 

espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

 I – sua apresentação; 

 II – o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

 III – a época em que foi colocado em circulação. 

§ 2o O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter 

sido colocado no mercado. 

§ 3o O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado 

quando provar: 

 I – que não colocou o produto no mercado; 

 II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; 

 III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, 

quando: 

 I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser 

identificados; 

 



 

 II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, 

construtor ou importador; 

 III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis. 

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o 

direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do 

evento danoso. 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele 

pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

 I – o modo de seu fornecimento; 

 II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

 III – a época em que foi fornecido. 

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. 

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

 I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 

 II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

§ 4o A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a 

verificação de culpa. 

Art. 15. (Vetado). 

Art. 16. (Vetado). 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas 

 



 

do evento. 

Seção III 

Da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço 

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem 

solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da 

embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

Comentários 

Produto é qualquer trabalho prestado mediante pagamento, inclusive os serviços 

públicos, bancários, financeiros, de crédito e de seguros. Serviço durável é aquele que demora 

em desaparecer, a educação superior remunerada é um deles. O prazo para o término do curso 

é longa duração. Já o durável é aquele que acaba depressa, por exemplo, um curso de uma 

semana, por exemplo. 

§ 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha: 

 I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de 

uso; 

 II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo 

de eventuais perdas e danos; 

 III – o abatimento proporcional do preço. 

§ 2o Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no 

 



 

parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos 

contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de 

manifestação expressa do consumidor. 

§ 3o O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1o deste artigo 

sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder 

comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de 

produto essencial. 

§ 4o Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1o deste artigo, e não 

sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca 

ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, 

sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1o deste artigo. 

§ 5o No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o 

consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. 

§ 6o São impróprios ao uso e consumo: 

 I – os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; 

 II – os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, 

corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles 

em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou 

apresentação; 

 III – os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se 

destinam. 

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do 

produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo 

 



 

líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou de 

mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 

 I – o abatimento proporcional do preço; 

 II – a complementação do peso ou medida; 

 III – a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os 

aludidos vícios; 

 IV – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo 

de eventuais perdas e danos. 

§ 1o Aplica-se a este artigo o disposto no § 4o do artigo anterior. 

§ 2o O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o 

instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. 

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem 

impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 

disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 

 I – a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; 

 II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo 

de eventuais perdas e danos; 

 III – o abatimento proporcional do preço. 

§ 1o A re-execução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente 

capacitados, por conta e risco do fornecedor. 

§ 2o São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que 

razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas 

 



 

regulamentares de prestabilidade. 

Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer 

produto, considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de 

reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do 

fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor. 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias 

ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações 

referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste Código. 

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos 

produtos e serviços não o exime de responsabilidade. 

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo 

expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. 

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou 

atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. 

§ 1o Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão 

solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. 

§ 2o Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, 

são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a 

incorporação. 

Seção IV 

 



 

Da Decadência e da Prescrição  

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca 

em: 

 I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos não-duráveis; 

 II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. 

§ 1o Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto 

ou do término da execução dos serviços. 

§ 2o Obstam a decadência: 

 I – a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o 

fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que 

deve ser transmitida de forma inequívoca; 

 II – (Vetado). 

 III – a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. 

§ 3o Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que 

ficar evidenciado o defeito. 

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por 

fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 

Parágrafo único. (Vetado). 

Seção V 

Da Desconsideração da Personalidade Jurídica  

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em 

detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou 

 



 

ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será 

efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da 

pessoa jurídica provocados por má administração. 

§ 1o (Vetado). 

§ 2o As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são 

subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. 

§ 3o As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações 

decorrentes deste Código. 

§ 4o As sociedades coligadas só responderão por culpa. 

§ 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 

personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 

consumidores. 

Capítulo V 

Das Práticas Comerciais 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. 

Seção II 

Da Oferta 

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por 

qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato 

 



 

que vier a ser celebrado. 

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, 

qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre 

outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos 

consumidores. 

Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e 

peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. 

Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por 

período razoável de tempo, na forma da lei. 

Art. 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o 

nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados 

na transação comercial. 

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de 

seus prepostos ou representantes autônomos. 

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, 

apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: 

 I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação 

ou publicidade; 

 II – aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; 

 III – rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente 

antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. 

Seção III 

 



 

Da Publicidade  

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e 

imediatamente, a identifique como tal. 

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, 

em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e 

científicos que dão sustentação à mensagem. 

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 

§ 1o É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, 

capaz de induzir ao erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, 

quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 

§ 2o É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que 

incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento 

e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o 

consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 

§ 3o Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar 

de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. 

§ 4o (Vetado). 

Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação 

publicitária cabe a quem as patrocina. 

Seção IV 

Das Práticas Abusivas  

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços: 

 



 

 I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro 

produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; 

 II – recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas 

disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes; 

 III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou 

fornecer qualquer serviço; 

 IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua 

idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos 

ou serviços; 

 V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 

 VI – executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa 

do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes; 

 VII – repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no 

exercício de seus direitos; 

 VIII – colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo 

com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas 

específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou 

outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização 

e Qualidade Industrial – Conmetro; 

 IX – recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se 

disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de 

intermediação regulados em leis especiais; 

 X – elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços; 

 



 

 XI – aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente 

estabelecido; 

 XII – deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a 

fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério; 

Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao 

consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo 

obrigação de pagamento. 

Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento 

prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem 

empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. 

§ 1o Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de dez 

dias, contado de seu recebimento pelo consumidor. 

§ 2o Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente 

pode ser alterado mediante livre negociação das partes. 

§ 3o O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da 

contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. 

Art. 41. No caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de 

controle ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob 

pena de, não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, 

monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir, à sua escolha, o desfazimento do 

negócio, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

Seção V 

Da Cobrança de Dívidas  

 



 

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. 

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária 

e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

Seção VI 

Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores 

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações 

existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, 

bem como sobre as suas respectivas fontes. 

§ 1o Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e 

em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a 

período superior a cinco anos. 

§ 2o A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser 

comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 

§ 3o O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, 

poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, 

comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. 

§ 4o Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção 

ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. 

§ 5o Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão 

fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que 

possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. 

 



 

Art. 44. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados 

de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-

lo pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo 

fornecedor. 

§ 1o É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por 

qualquer interessado. 

§ 2o Aplicam-se a este artigo, no que couber, as mesmas regras enunciadas no artigo 

anterior e as do parágrafo único do art. 22 deste Código. 

Art. 45. (Vetado). 

Capítulo VI 

Da Proteção Contratual 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os 

consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu 

conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a 

compreensão de seu sentido e alcance. 

Comentários 

Os direitos dos alunos universitários consumidores, em nosso estudo, que cursam 

escolas particulares pela lei do consumidor, podem ter três tipos de cobranças pelas 

universidades. 

A principal delas é a mensalidade, que cobre as aulas e a prestação de serviços 

diretamente ligados à educação como estágios obrigatórios, uso de bibliotecas, material de 

 



 

ensino coletivo, material destinado a provas e exames, certificados de conclusão de cursos, 

identidade estudantil, boletins, cronogramas, currículos e programas. Esses itens não podem 

ser cobrados separadamente.  

Outra forma autorizada de cobrança é a taxa, que tem como objetivo custear serviços 

extraordinários prestados pela instituição superior, como segunda chamada de provas, 

declarações, aulas de recuperação, adaptação e dependência prestadas fora do horário escolar.  

A terceira modalidade é a contribuição. Ela serve para remunerar serviços não 

incluídos na mensalidade e na taxa, como serviços de pouso, alimentação e transporte, quando 

prestados pela instituição de ensino.  

As normas que regulamentam esses serviços educacionais são publicadas pelo Diário 

Oficial da União a cada semestre ou anualmente.  

Outras cobranças que também em nosso ver seriam ilegais e que o aluno consumidor 

não deveria pagar seriam: taxas de inscrição de concurso para distribuição de bolsas de 

estudos; concessão de prêmios e qualquer forma de arrecadação obrigatória para a receita 

escolar.  

Por outro lado, entendemos ainda, que, seria proibido pela Universidade de suspender 

o aluno de provas escolares, reter documentos de transferência ou indeferir matrículas de 

universitários quando eles devem algum encargo que não está fixado e reajustado nos termos 

da Lei no 8.170 de 17.1.91 (das Mensalidades Escolares). 

Isso quer dizer que se o valor estiver sendo questionado pelo acadêmico por não estar 

de acordo com a lei, a Universidade não poderia penalizá-lo. Também não poderia, 

entendemos, de impedi-lo de freqüentar aulas por não ter efetuado em dia a mensalidade, de 

acordo com o artigo 6o da Lei no 9.870, sendo proibida a penalidade pedagógica ou 

 



 

administrativa.   

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao 

consumidor. 

Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-

contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive 

execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos. 

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias a contar de sua 

assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de 

fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente 

por telefone ou a domicílio. 

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste 

artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão 

devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. 

Art. 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo 

escrito. 

Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, 

de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar 

em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, 

devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de 

instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações. 

Seção II 

Das Cláusulas Abusivas   

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 

 



 

fornecimento de produtos e serviços que: 

 I – impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por 

vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou 

disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o 

consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações 

justificáveis; 

 II – subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos 

previstos neste Código; 

 III – transfiram responsabilidades a terceiros; 

 IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé 

ou a eqüidade; 

 V – (Vetado); 

 VI – estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor; 

 VII – determinem a utilização compulsória de arbitragem; 

 VIII – imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo 

consumidor; 

 IX – deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando 

o consumidor; 

 X – permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira 

unilateral; 

 XI – autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual 

direito seja conferido ao consumidor; 

 



 

 XII – obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, 

sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor; 

 XIII – autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade 

do contrato, após sua celebração; 

 XIV – infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais; 

 XV – estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor; 

 XVI – possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. 

§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: 

 I – ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; 

 II – restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, 

de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; 

 III – se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a 

natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias 

peculiares ao caso. 

§ 2o A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto 

quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a 

qualquer das partes. 

§ 3o (Vetado). 

§ 4o É facultado, a qualquer consumidor ou entidade que o represente, requerer ao 

Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula 

contratual que contrarie o disposto neste Código, ou de qualquer forma não assegure o justo 

equilíbrio entre direitos e obrigações das partes. 

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou 

 



 

concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, 

informá-lo prévia e adequadamente sobre: 

 I – preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; 

 II – montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; 

 III – acréscimos legalmente previstos; 

 IV – número e periodicidade das prestações; 

 V – soma total a pagar, com e sem financiamento. 

§ 1o As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação no seu termo não 

poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. 

§ 2o É assegurada ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou 

parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. 

§ 3o (Vetado). 

Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento 

em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de 

pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do 

credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do 

produto alienado. 

§ 1o (Vetado). 

§ 2o Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a 

restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem 

econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao 

grupo. 

§ 3o Os contratos de que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente 

 



 

nacional. 

 

Seção III 

Dos Contratos de Adesão   

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela 

autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou 

serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. 

§ 1o A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do 

contrato. 

§ 2o Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que alternativa, 

cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2o do artigo anterior. 

§ 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres 

ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. 

§ 4o As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser 

redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. 

§ 5o (Vetado). 

Capítulo VII 

Das Sanções Administrativas  

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas 

respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, 

industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. 

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão 

a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado 

 



 

de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do 

bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. 

§ 2o (Vetado). 

§ 3o Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições 

para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para 

elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § 1o, sendo obrigatória a 

participação dos consumidores e fornecedores. 

§ 4o Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob 

pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, 

resguardado o segredo industrial. 

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o 

caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das 

definidas em normas específicas: 

 I – multa; 

 II – apreensão do produto; 

 III – inutilização do produto; 

 IV – cassação do registro do produto junto ao órgão competente; 

 V – proibição de fabricação do produto; 

 VI – suspensão de fornecimento de produto ou serviço; 

 VII – suspensão temporária de atividade; 

 VIII – revogação de concessão ou permissão de uso; 

 IX – cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; 

 X – interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; 

 



 

 XI – intervenção administrativa; 

 XII – imposição de contrapropaganda. 

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade 

administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, 

inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo. 

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem 

auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, 

os valores cabíveis à União, ou para os fundos estaduais ou municipais de proteção ao 

consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a 

três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente 

que venha substituí-lo. 

Art. 58. As penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação 

de produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do 

produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração, 

mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados 

vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço. 

Art. 59. As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão 

temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante 

procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na 

prática das infrações de maior gravidade previstas neste Código e na legislação de consumo. 

§ 1o A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço 

 



 

público, quando violar obrigação legal ou contratual. 

§ 2o A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias 

de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade. 

§ 3o Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade 

administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença. 

Art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer 

na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, 

sempre às expensas do infrator. 

§ 1o A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, freqüência 

e dimensão e, preferencialmente, no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz 

de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva. 

§ 2o (Vetado). 

§ 3o (Vetado). 

Título II 

Das Infrações Penais  

Art. 61. Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste Código, sem 

prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos 

seguintes. 

Comentários: No estudo desse capítulo tratamos dos crimes cometidos no percurso da 

relação jurídica de consumo pela prestação de serviços educacionais do ensino superior. Uma 

serie de situações jurídicas pode acontecer. A mais drástica de todas é a violação de determinadas 

normas penais das quais o legislador erigiu como crimes contra o consumo e puniu-as com 

detenção. 

 



 

Entretanto, para conhecê-lo melhor vamos iniciar o estudo sobre o conceito do que é 

crime. 

Sob o aspecto formal, crime é toda ação ou omissão proibida pela lei, sob ameaça de 

pena. 

Sob o aspecto material, o crime é um desvalor da vida social. É uma ação ou omissão 

que se proíbe e se procura evitar, ameaçando-a com pena, porque constitui ofensa (dano ou 

perigo) a um bem, ou a um valor da vida social. 

O conteúdo daquele desvalor social é substancialmente dado pelo dano ou exposição a 

perigo de um bem jurídico mas, em alguns casos constitui-se pela própria ação ou omissão 

incriminada em si mesma independentemente de qualquer resultado, a qual é objeto de intensa 

reprovação social. 

Bem jurídico é todo valor da vida humana ou social, protegido pelo direito. A vida 

humana, por exemplo, é um bem jurídico. Como o direito protege a vida humana 

incriminando o homicídio, a vida humana é um valioso bem jurídico. Uma propaganda 

enganosa, feita por uma universidade também transgride um bem jurídico que é o patrimônio 

econômico daqueles que ali vão, em busca de saber, de conhecimento, de formação 

profissional. 

O desvalor social que é o conteúdo do crime, por vezes deflui não do resultado de dano 

a um bem, mas sim da modalidade da ação, que apresenta intensa reprovabilidade social. 

Assim, quem deixa de saldar um débito de milhões de reais, pratica apenas um ilícito civil, 

apesar do prejuízo patrimonial considerável, mas quem fizer afirmação falsa ou enganosa, ou 

omitir informação relevante sobre natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, 

desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, pratica um crime. Isso 

 



 

quer dizer que o desvalor que se considera não está apenas no dano ou perigo de dano a um 

bem, mas, por igual, por vezes, na própria conduta. 

Crime então, seria numa definição material, a ação ou omissão que, a juízo do 

legislador, contrasta violentamente com valores ou interesses do corpo social, de modo a 

exigir seja proibida sob ameaça de pena. 

Assim, como vimos, o crime é sempre um desvalor social. E não ficou por menos, o 

legislador, que ao editar o Código de Defesa do Consumidor, erigiu varas condutas como 

crimes e indispensáveis nas relações de consumo. Diante disso, vamos então, estudar os 

crimes que estão mais relacionados ao nosso objetivo que é a relação jurídica de consumo 

pela prestação de serviços educacionais. 

Art. 62. (Vetado). 

Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de 

produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade: 

Pena – Detenção de seis meses a dois anos e multa. 

Comentários 

Não se aplica à educação. 

§ 1o Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações 

escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. 

§ 2o Se o crime é culposo: 

Pena – Detenção de um a seis meses ou multa. 

Art. 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a 

nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação 

no mercado: 

 



 

Pena – Detenção de seis meses a dois anos e multa. 

Comentários: Não se aplica à educação. 

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado, 

imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou 

perigosos, na forma deste artigo. 

Art. 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de 

autoridade competente: 

Pena – Detenção de seis meses a dois anos e multa. 

Comentários 

Não se aplica à educação. 

Parágrafo único. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes 

à lesão corporal e à morte. 

Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a 

natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço 

ou garantia de produtos ou serviços: 

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa. 

Comentários 

A presente lei encerra dois tipos penais heterogêneos, um e natureza comissiva (ação 

de afirmar falsa ou enganosa), outro de caráter omissivo (omitir informação relevante). O 

conceito de falso só pode ser negativo: falso é aquilo que não é verdadeiro. A definição de 

Paulo já se achava impregnada de negação: quidquid in veritate non est, sed pro veritate 

adseveratur (algo que não é verdade, mas é afirmado como verdadeiro). Apresenta-se a 

falsidade sob dois aspectos diversos. Em algumas hipóteses, o falso configura a antítese do 

 



 

genuíno. Em outras, apresenta-se como o oposto do verdadeiro, como o inautêntico. No 

primeiro sentido, a afirmação é falsa quando apresentada como se fosse verdadeira (imitatio 

veritatis) imitação da verdade, ou então quando tenha sofrido mutações não permitidas 

(immutatio veri) alteração do verdadeiro. No sentido restante, a informação será falsa quando 

mendaz. Em ambos os casos, destinam-se a falsidade a enganar. Falsidade e engano são 

conceitos intimamentes ligados, o que se deduz até da origem etimológica da palavra falsum, 

que vem do verbo falure (enganar) Algumas falsidades poderão levar a engano. O objeto 

jurídico é a busca antes de tudo da veracidade, tutelando-se o aluno/consumidor da falsidade e 

do engano. O dispositivo tutela o patrimônio do consumidor contra improbidade e a ganância 

do fornecedor de serviços, que por vezes não titubeia em proclamar qualidades inexistentes, 

por exemplo, em determinados cursos. Sujeitos: sujeito ativo é quem fornece o serviço, a 

universidade, por exemplo. Quanto ao sujeito passivo é o aluno/consumidor que é ludibriado 

com a falsidade da informação, ou não alertado com as características e conteúdos de um 

determinado curso. 

§ 1o Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. 

§ 2o Se o crime é culposo; 

Pena – Detenção de um a seis meses ou multa. 

Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou 

abusiva: 

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa. 

Comentários 

O tipo penal, segundo Paulo José da Costa Jr.9 É enganosa qualquer modalidade de 

informação ou de comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por 
                                                 
9 Crimes contra o Consumidor, Jurídica Brasiliera, 1999.  

 



 

qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor, a respeito 

da natureza , características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preços e quaisquer 

outros dados sobre produtos e serviços. O Marketing universitário deverá tomar todas as 

cautelas possíveis para que não venha incidir neste tipo penal em razão de fazer ou promover 

a publicidade escolar superior, principalmente nas épocas de vestibulares. Os deveres 

publicitários deverão observar a ética em divulgar somente acontecimentos verídicos e 

qualidades ou testemunhos comprovados. No mesmo sentido deverão atestar, apenas, 

procedências exatas e anunciar ou fazer anunciar preços e condições relacionados a 

matrículas, e demais gastos no decorrer do contrato escolar universitário. Os sujeitos agentes 

do delito são a escola universitária que manda elaborar a publicidade, folder e outros tipos de 

propaganda e aquele que a promove ao público estudantil interessados em estudarem na 

graduação superior.  

A publicidade é regulada pela Lei Federal, 4.680, de 18/6/65, que compreende as 

atividades daqueles que, em caráter regular e permanente, exercem funções artísticas e 

técnicas por meio das quais estuda-se, concebe-se, executa-se e distribui-se propaganda – art. 

1° da citada norma. Segundo a ética da propaganda, de acordo com o item I do Cód. de Ética 

dos Profissionais da Propaganda, é técnica de criar opinião pública favorável a um 

determinado produto, serviço, instituição ou idéia, visando a nortear o comportamento 

humano das massas num determinado sentido.Assim, consuma-se o crime de propaganda 

enganosa praticada pela universidade no momento em que a mesma é promovida.  

O delito é de natureza formal (bastando à ação) que se consuma independentemente do 

resultado prejudicial aos alunos consumidores. Deste modo, não será necessária a consumação 

que o aluno consumidor venha a ser efetivamente enganado. O engano da propaganda 

 



 

universitária enganosa constitui crime de perigo abstrato em razão da universalidade 

indeterminada de consumidores exposta às práticas desleais de anúncio de serviços 

educacionais superiores, sendo incorreto saber-se se alguém sofreu ou não prejuízo em 

decorrência de anúncio com dados inverídicos, ou se a empresa anunciante obteve a indevida 

vantagem econômica. 

Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir 

o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança: 

Pena – Detenção de seis meses a dois anos e multa: 

Comentários 

Não se aplica à educação 

Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à 

publicidade: 

Pena – Detenção de um a seis meses ou multa. 

Comentários 

Não se aplica à educação. 

Art. 70. Empregar, na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição 

usados, sem autorização do consumidor: 

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa. 

Comentários 

Não se aplica à educação. 

Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou 

 



 

moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que 

exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso 

ou lazer: 

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa. 

Comentários 

A Universidade particular não pode ameaçar de qualquer forma o acadêmico em 

atraso, das mensalidades escolares superiores. O que se sugere é que em estando o aluno em 

atraso, deverá a universidade usar de meios tais como o acordo. 

Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele 

constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros: 

Pena – Detenção de seis meses a um ano ou multa. 

Comentários 

A Universidade deverá informar o aluno/consumidor sobre todos os dados referentes à 

relação jurídica superior de consumo, sob pena de poder usar o mesmo da garantia 

constitucional do Habeas data. Tal instituto insere-se no conjunto de garantias previstas pela 

Constituição federal para proteger os direitos individuais. O habeas data é um instrumento 

jurídico de asseguramento do conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. 

Sem tradição no nosso direito, foi criado ex nunc na nossa CF de 1988. No direito estrangeiro 

encontra símile na constituição portuguesa. 

Art. 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de 

cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata: 

Pena – Detenção de um a seis meses ou multa. 

Comentários 

 



 

Aplica-se à educação no que tange as devidas correções na folha escolar do aluno tais 

como histórico escolar, notas, ocorrências acadêmicas etc. 

Art. 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente 

preenchido e com especificação clara de seu conteúdo; 

Pena – Detenção de um a seis meses ou multa. 

Comentários 

Não se aplica à educação. 

Art. 75. Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos neste Código, 

incide nas penas a essas cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, 

administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo 

aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou 

a oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas. 

Comentários 

Aplica-se o instituto da co-autoria naquilo em que foi estudada e efetivamente aplicada 

a Universidade em matéria de crimes. 

Art. 76. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste Código: 

Comentários 

Aplica-se o instituto à educação em época de crise financeira do estado ou outra 

ocorrência estatal. 

 I – serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de 

calamidade; 

 II – ocasionarem grave dano individual ou coletivo; 

 III – dissimular-se a natureza ilícita do procedimento; 

 



 

 IV – quando cometidos: 

a) por servidor público, ou por pessoa cuja condição econômico-social seja 

manifestamente superior à da vítima; 

b) em detrimento de operário ou rurícola; de menor de dezoito ou maior de 

sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou 

não; 

 V – serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou 

quaisquer outros produtos ou serviços essenciais. 

Art. 77. A pena pecuniária prevista nesta Seção será fixada em dias-multa, 

correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa da liberdade 

cominada ao crime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no art. 60, § 

1o do Código Penal. 

Art. 78. Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas, 

cumulativa ou alternadamente, observado o disposto nos arts. 44 a 47, do Código Penal: 

 I – a interdição temporária de direitos; 

 II – a publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às 

expensas do condenado, de notícia sobre os fatos e a condenação; 

 III – a prestação de serviços à comunidade. 

Art. 79. O valor da fiança, nas infrações de que trata este Código, será fixado pelo juiz 

ou pela autoridade que presidir o inquérito, entre cem e duzentas mil vezes o valor do Bônus 

do Tesouro Nacional (BTN), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. 

Parágrafo único. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a 

fiança poderá ser: 

 



 

a) reduzida até a metade do seu valor mínimo; 

b) aumentada pelo juiz até vinte vezes. 

Art. 80. No processo penal atinente aos crimes previstos neste Código, bem como a 

outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir, como 

assistentes do Ministério Público, os legitimados indicados no art. 82, inciso III e IV, aos 

quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no 

prazo legal. 

Título III 

Da Defesa do Consumidor em Juízo  

Capítulo I 

Disposições Gerais   

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 

exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

 I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

 II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou 

classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação 

jurídica base; 

 III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes 

de origem comum. 

 



 

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: 

 I – o Ministério Público; 

 II – a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; 

 III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem 

personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e 

direitos protegidos por este Código; 

 IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam 

entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este 

Código, dispensada a autorização assemblear. 

§ 1o O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas 

nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou 

característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. 

§ 2o (Vetado). 

§ 3o (Vetado). 

Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código são 

admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. 

Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não 

fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 

§ 1o A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas 

optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático 

correspondente. 

 



 

§ 2o A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287 do 

Código de Processo Civil). 

§ 3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após 

justificação prévia, citado o réu. 

§ 4o O juiz poderá, na hipótese do § 3o ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, 

fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5o Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, 

poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de 

coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição 

de força policial. 

Art. 85. (Vetado). 

Art. 86. (Vetado). 

Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este Código não haverá adiantamento de 

custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da 

associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas 

processuais. 

Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores 

responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários 

advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. 

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso 

poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos 

 



 

mesmos autos, vedada a denunciação da lide. 

Art. 89. (Vetado). 

Art. 90. Aplicam-se às ações previstas neste Título as normas do Código de Processo 

Civil e da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, 

naquilo que não contrariar suas disposições. 

Capítulo II 

Das Ações Coletivas para a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos  

Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio e no 

interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos 

individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. 

Art. 92. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei. 

Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a 

justiça local: 

 I – no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local; 

 II – no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito 

nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos 

casos de competência concorrente. 

Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os 

interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla 

divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. 

Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a 

responsabilidade do réu pelos danos causados. 

 



 

Art. 96. (Vetado). 

Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e 

seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82. 

Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que 

trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em sentença 

de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. 

§ 1o A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da 

qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. 

§ 2o É competente para a execução o juízo: 

 I – da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução 

individual; 

 II – da ação condenatória, quando coletiva a execução. 

Art. 99. Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.o 

7.347, de 24 de julho de 1985, e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do 

mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância 

recolhida ao fundo criado pela Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, ficará sustada enquanto 

pendentes de decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo 

na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. 

Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número 

compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a 

 



 

liquidação e execução da indenização devida. 

Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela 

Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985. 

Capítulo III 

Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Serviços  

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem 

prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: 

 I – a ação pode ser proposta no domicílio do autor; 

 II – o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao 

processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de 

Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido 

condenará o réu no termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu 

houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de 

seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de 

ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da 

lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio 

obrigatório com este. 

Art. 102. Os legitimados a agir na forma deste Código poderão propor ação visando 

compelir o Poder Público competente a proibir, em todo o território nacional, a produção, 

divulgação, distribuição ou venda, ou a determinar a alteração na composição, estrutura, 

fórmula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou 

perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal. 

§ 1o (Vetado). 

 



 

§ 2o (Vetado). 

Capítulo IV 

Da Coisa Julgada  

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este Código, a sentença fará coisa julgada: 

 I – erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de 

provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com 

idêntico fundamento, valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do 

parágrafo único do art. 81; 

 II – ultrapartes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo 

improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando 

se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81; 

 III – erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as 

vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81. 

§ 1o Os efeitos da coisa julgada prevista nos incisos I e II não prejudicarão interesses e 

direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. 

§ 2o Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os 

interessados que não tiverem intervido no processo como litisconsortes poderão propor ação 

de indenização a título individual. 

§ 3o Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei 

no 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos 

pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste Código, mas, se 

procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à 

liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99. 

 



 

§ 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória. 

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, 

não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga 

omnes ou ultrapartes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os 

autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 

Título IV 

Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor  

Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, os órgãos 

federais, estaduais, do Distrito Federal e municipal e as entidades privadas de defesa do 

consumidor. 

Art. 106. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, da Secretaria de 

Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de 

coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: 

 I – planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção 

ao consumidor; 

 II – receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões 

apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito 

público ou privado; 

 III – prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e 

garantias; 

 IV – informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de 

comunicação; 

 



 

 V – solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial para a 

apreciação de delito contra os consumidores, nos termos da legislação vigente; 

 VI – representar ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas 

processuais no âmbito de suas atribuições; 

 VII – levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem 

administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos, ou individuais dos 

consumidores; 

 VIII – solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estados, do Distrito 

Federal e Municípios, bem como auxiliar a fiscalização de preços, 

abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços; 

 IX – incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a 

formação de entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos 

públicos estaduais e municipais; 

 X – (Vetado). 

 XI – (Vetado). 

 XII – (Vetado). 

 XIII – desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. 

Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos, o Departamento de Proteção e 

Defesa do Consumidor poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória 

especialização técnico-científica. 

Título V 

Da Convenção Coletiva de Consumo  

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou 

 



 

sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo 

que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à 

garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do 

conflito de consumo. 

§ 1o A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório 

de títulos e documentos. 

§ 2o A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias. 

§ 3o Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em 

data posterior ao registro do instrumento. 

Art. 108. (Vetado). 

Título VI 

Disposições Finais  

Art. 109. (Vetado). 

Art. 110. Acrescente-se o seguinte inciso IV ao art. 1o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 

1985: 

 “IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.” 

Art. 111. O inciso II do art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a 

seguinte redação: 

 “II – inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao 

consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, 

ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.” 

Art. 112. O § 3o do art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a 

seguinte redação: 

 



 

“§ 3o Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação 

legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa.” 

Art. 113. Acrescente-se os seguintes §§ 4o, 5o e 6o ao art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de 

julho de 1985: 

“§ 4o O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja 

manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou 

pela relevância do bem jurídico a ser protegido. 

§ 5o Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da 

União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que 

cuida esta lei. 

§ 6o Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso 

de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações, que terá 

eficácia de título executivo extrajudicial.” 

Art. 114. O art. 15 da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte 

redação: 

“Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, 

sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério 

Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.” 

Art. 115. Suprima-se o caput do art. 17 da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, 

passando o parágrafo único a constituir o caput, com a seguinte redação: 

“Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a danos.” 

Art. 116. Dê-se a seguinte redação ao art. 18 da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985: 

“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, 

 



 

emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da 

associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e 

despesas processuais.” 

Art. 117. Acrescente-se à Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo, 

renumerando-se os seguintes: 

“Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e 

individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da Lei que instituiu o 

Código de Defesa do Consumidor.” 

Comentários 

Este artigo interessa nossos estudos e deve inicialmente ser entendido, que a Lei da 

ação Civil Pública – Lei 7.347/85, assegura a proteção ao consumidor, considerado sob o 

aspecto transindividual, ou seja, enquanto grupo, classe ou categoria de pessoas reunidas em 

torno de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Para isso as Leis 7.345/85 e 

8.078/90 (CDC) devem ser aplicadas em conjunto, pois se complementam. 

O ministério Público detém legitimidade ativa, ad causam, para defender os interesses 

dos consumidores, sejam de cunho difuso (geral), coletivo (uma categoria social), ou 

individual homogêneo (particulares, quando a coisa for mais séria). Essa legitimidade decorre 

do art. 82, inciso I, do CDC, que atribuiu ao Ministério Público, a legitimidade para promover 

a defesa dos interesses e direitos dos consumidores em juízo, por meio de ação coletiva, sejam 

eles interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, assim, como definidos no 

parágrafo único do art. 81. 

Em nosso estudo, a questão da relação contratual universidade e aluno, por meio do 

contrato de prestação de serviços de ensino superior, avençado entre eles, no que pertine à 

 



 

qualidade do ensino e demais situações contratuais, o interesse tutelado deve ser entendido 

como coletivo, nos termos do art. 81, parágrafo único, inciso II, do Código de Defesa do 

Consumidor: “interesses transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo, 

categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação 

jurídica base”. 

O direito seria coletivo porque os aluno consumidores e seus pais, se menores de 21 

anos, embora indeterminados, não são em nosso ver indetermináveis, porquanto serão sempre 

determináveis, na medida em que se tiver o controle do quadro completo dos alunos 

universitários, podendo se dimensionar os universos desses consumidores, quantificando-os e 

qualificando-os. 

É assente de que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública 

na defesa de interesses coletivos da comunidade de pais e alunos sejam menores ou maiores 

de idades de estabelecimento escolar superior ou não, no âmbito inclusive do superior 

Tribunal de Justiça, podendo-se citar alguns precedentes: “Ação Civil Pública. Interesses 

coletivos. Legitimidade ativa. Ministério Público. Anuidade escolar (RESP 34155? MG, DJ 

11/11/96, re4lator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira)”. 

Art. 118. Este Código entrará em vigor dentro de cento e oitenta dias a contar de sua 

publicação. 

Art. 119. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DA METODOLOGIA 

 

 

 Com apoio em Lakatos (1986:19) “Ciência é uma sistematização do conhecimento, 

um conjunto de proposições logicamente relacionadas sobre o comportamento de certos 

fenômenos que se deseja estudar. Daí apresentar-se a ciência com um pensamento racional, 

objetivo, lógico, confiável. É por esse motivo e metodologia aplicada em um trabalho 

científico é muito importante em seu aspecto técnico.” 

 O presente estudo toma por metodologia um corpus documental, qual seja, o Código 

do Consumidor, Lei 8.078/1990, que aborda as relações da denominada sociedade de 

consumo e o consumidor. 

 

5.1  Da Importância do Código de Defesa do Consumidor Junto a Relação Jurídica 

Educacional Superior 

 

Antes de iniciar-se propriamente o texto dissertativo, se faz mister que se faça 

mesmo que de maneira perfunctória, um breve relato, do surgimento e da importância do 

Código de Defesa do Consumidor e sua relação com o presente trabalho, em sede de 

mestrado.  

 



 

Assim, pesquisou-se então, que, com o aparecimento do Estado Liberal surgiu no 

século XVIII em contraposição ao Estado absoluto. Aquele veio, então, assegurar a pessoa 

em face do Estado. O Estado Liberal tem como características o poder limitado; os direitos 

individuais e políticos; a defesa da livre incitava e livre concorrência e a não intervenção do 

Estado na esfera privada. Adam Smith, um dos principais pensadores do liberalismo, 

afirmava: 
 

"É suficiente que deixemos o homem abandonado em sua iniciativa para que ao perseguir seu próprio 
interesse promova o dos demais. O interesse privado é o motor da vida econômica" (SMITH, apud 
DERANI, p.32). 

           Assim, neste período, as leis eram feitas para dar sustentação ao liberalismo 

econômico. O Direito regia-se pelos Princípios da Autonomia da Vontade, do 

Consensualismo e da Obrigatoriedade Contratual. 

           No século XIX, com o advento da Revolução Industrial, houve uma substituição da 

maquinofatura pela máquina, as pessoas deixaram de trabalhar em casa e foram trabalhar 

nas fábricas e ao redor destas surgiram os centros urbanos. As fábricas, devido à automação 

incipiente das máquinas, não empregaram a grande parte da população, gerando o 

desemprego e a conseqüente a exclusão social daqueles que estavam desempregados. A 

grande procura por empregos gerou a desvalorização da mão-de-obra. A liberdade 

contratual, instituída na Revolução Francesa, aliada a grande oferta de trabalho, fazia com 

que as pessoas, para se manterem empregadas, se submetessem à exploração. Concomitante 

a estes fatos, a livre incitava e livre concorrência defendida pelos liberais não se concretizou, 

pois a concorrência não se iniciava em condições iguais e as regras do jogo não eram 

respeitadas. Com isso, algumas empresas que se enriqueceram, gerando uma concentração 

econômica. 

O Estado Social surge no século XX como resposta à miséria e a exploração de 

 



 

grande parte da população. O Estado Social tem como características o poder limitado, a 

garantia os direitos individuais e políticos, acrescentando a estes os direitos sociais e 

econômicos. Logo, o Estado passou a intervir na Economia para promover justiça social. 

Nas Constituições promulgadas adotando esse modelo de Estado, os direitos individuais 

eram mais importantes que os direitos sociais. Estes foram regulados como normas 

pragmáticas, dependendo, então, de regulamentação. Assim acorreu com a Constituição 

brasileira de 1988 que dispõe que "o Estado promoverá na forma da lei, a defesa do 

consumidor". Portanto, a Constituição Federal de 1988 exigiu que o Estado abandonasse a 

sua posição de mero espectador da sorte do consumidor, para adotar um modelo jurídico e 

uma política de consumo que efetivamente protegesse o consumidor. Isso porque, o Código 

Civil, formulado segundo o pensamento liberal, trouxe o vício redibitório como meio de 

proteção do consumidor. Esse meio, no entanto, mostrou-se ineficaz para a proteção do 

consumidor. 

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, editado segundo os Princípios de 

um Estado Democrático de Direito, em muito inovou em comparação com o Código Civil. 

Façamos, aqui, uma comparação exemplificativa entre as regras deste e as do Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor. O Código Civil fala em coisas, objeto de contratos 

comutativos e em bens e imóveis. Já o Código de Proteção e Defesa do Consumidor fala em 

produtos, que seriam quaisquer bens móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, duráveis e 

não duráveis e em serviços. Outro ponto é que o Código Civil fala em defeitos ocultos que 

tornem a coisa imprópria para o uso ou diminuam o seu valor. Por sua vez o Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor acrescenta que o defeito pode até mesmo ser de fácil 

constatação e que a coisa poderá ser enjeitada por não conferir com as especificações da 

 



 

embalagem, do rótulo, da propaganda etc. Além disso, o prazo decadencial para substituir, 

devolver ou pedir abatimento do preço da coisa também foi ampliado no Código de Proteção 

e Defesa do Consumidor. 

Deste modo, então, a luta pela conquista de direitos é tão antiga quanto a humanidade. 

Em nosso País, o limite inicial dessa batalha  se deu com a descoberta do Brasil e colonização  

portuguesa, que passou a trocar os valores culturais e econômicos  existentes.  O 

aparecimento, então, do Código de Defesa do Consumidor foi simplesmente por questão 

de qualidade nos serviços e produtos colocados no mercado de consumo. 

O Direito do Consumidor apareceu no Brasil entre as décadas de 1940 e 1960, quando 

foram sancionados diversas leis e decretos federais legislando sobre saúde, proteção 

econômica e comunicações. Dentre todas, pode-se citar: a Lei n. 1221/51, denominada Lei de 

Economia Popular; a Lei Delegada n. 4/62; a Constituição de 1967 com a emenda n. 1/69, que 

consagrou a defesa do consumidor; e a Constituição Federal de 1988, que apresenta a defesa 

do consumidor como princípio da ordem econômica (art. 170) e no artigo 48 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que expressamente motivou a idéia do 

Código de Defesa do consumidor. 

Indiscutivelmente, o Brasil apresentar a melhor legislação deste contexto, seguido 

apenas pela Argentina.  

Após a promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988, foram garantidos 

direitos que até então não havia.  

O direito do consumidor está fortemente ligado ao Estado Democrático de Direito, 

uma vez que, o regime autoritário não se comporta com o consumidor, pela influência 

inflexível da população. 

 



 

O aparecimento dos direitos dos consumidores, no Mercosul, foi com o protocolo de 

Ouro Preto, em 1994, criando a Comissão de Comércio de Mercosul – CCM. Completado 

pelo protocolo de Santa Maria em 1996. 

Assim, a presente dissertação, se espelhou nessa Lei, no afã de melhorar ou, ao 

menos trazer a discussão, as críticas necessárias, a corrigir eventuais distorções para uma 

boa qualidade do ensino superior, que na atualidade está muito distante naquilo em que 

determina a presente Lei, pois, o Código do Consumidor é só o início. Na verdade, a 

dialética, produtores versos consumidor é bem mais complexa e delicada do que a dialética, 

capitã,l verso trabalho, de Marx. 

 

5.2  Análise Pragmática 

 

A análise pragmática é de grande importância, tendo em vista as rápidas 

transformações sociais nas relações jurídicas e o acesso a informação mundial, via internet, 

entre outras, pois sua finalidade é fazer com que, após emitida uma mensagem, em 

determinada linguagem, seja recebida e, conseqüentemente, entendida pelo destinatário. Neste 

estudo seria o CDC em sintonia com os sujeito da relação de consumo, ou seja, os alunos 

consumidores e as mantenedoras de ensino superior privado. 

A análise pragmática se utiliza basicamente da relação existente entre os signos e as 

pessoas que deles se utilizam. É essencial para que a comunicação possa surtir os efeitos 

desejados, ou seja, que o destinatário compreenda, como já foi dito, a mensagem e tendo 

compreendido, possa repeti-la nos exatos termos, sem que haja um desvio de sua real 

intenção. 

 



 

Pragmática, cuja origem é grega pragmatikós, significa a relação existente entre os 

sinais, estudos pela semiótica ou semiologia, com as pessoas que se utilizam desses sinais. É a 

relação entre a pessoa que fala e o que ela está falando. É, na verdade, o próprio uso da 

linguagem. 

Paulo de Barros Carvalho, interpretando Pierce e Charles Morris, quando tratam de 

"Signo, Linguagem e Conduta", destaca planos na investigação dos sistemas sígnicos, dentre 

eles, o pragmático, no qual se examina a relação do signo como os utentes da linguagem 

(emissor e destinatário). O plano pragmático que é de extrema fecundidade, sendo infinitas as 

formas de utilização dos signos pelos sujeitos da comunicação, em termos de produzir 

mensagens. 

O Prof. Tércio, afirma que: "a análise pragmática é como definimos o uso do termo 

tendo em vista a relação do termo por quem e para quem o uso". 

Sob o aspecto pragmático, interessam os efeitos interacionais que o uso da linguagem 

produz entre os membros de uma comunidade lingüística; vale dizer, estudam-se as relações 

sociais que se instauram por meio do uso concreto da linguagem. Neste caso, a relação do 

CDC com os sujeitos da relação jurídica de consumo. 

Assim, ressaltando-se a importância dos aspectos pragmáticos da linguagem jurídica, 

torna-se fundamental afirmar que, diante de textos normativos denotativamente imprecisos –

vagos-torna-se necessário o recurso à argumentação, enquanto raciocínio que visa à aplicação 

das normas jurídicas aos casos concretos. Deste modo, a aplicação do direito não se procede 

mediante demonstração - raciocínio tipicamente lógico formal, que pressupõe que o direito 

articule evidências empíricas ou racionais-, mas por meio de argumentação. 

Nesse sentido, o processo argumentativo não tem como ponto de partida destaque -

 



 

juízos de realidade-, mas sim juízos de valor, que são resgatados por meio das normas 

jurídicas.  

A argumentação no direito pressupõe a articulação de um discurso com vistas a 

persuadir o órgão responsável pela decisão ou ainda o órgão responsável por eventual revisão 

da decisão a aderir à interpretação que se quer ter como vinculante para o caso concreto -

conflito social que exige decisão jurídica. 

Há que se destacar os aspectos pragmáticos da linguagem neste particular, em virtude 

de que os discursos que intentam fazer prevalecer uma determinada interpretação das normas 

jurídicas não possuem apenas um uso ou função informativos -enquanto meras descrições das 

normas jurídicas-, mas surgem como explicitamente diretivos e expressivos, porquanto 

destinados a influir na decisão a ser tomada pelo órgão competente e também porque 

envolvem não apenas aspectos racionais, mas também emotivos - diante à carga emocional 

dos termos e expressões invocados em sustentação a uma determinada interpretação. 

A retórica assume, nesse contexto, papel primordial, enquanto processo argumentativo 

que, ao articular discursivamente valores tem por objetivo a persuasão dos destinatários da 

decisão jurídica quanto à razoabilidade da interpretação prevalecente. 

Até o presente momento, ainda de modo não explícito, deu-se maior enfase ao caráter 

vago da expressão lingüística de normas jurídicas descritivas de situação de fato – regras 

jurídicas. 

Dispositivos constitucionais e legais revelam a presença, na linguagem das normas 

jurídicas, de termos e expressões vagos. Tal circunstância torna a atividade de interpretação e 

aplicação do direito bastante implicada com os valores morais, culturais, econômicos, sociais 

e políticos de uma comunidade. 

 



 

Deste modo, conclui-se, que a análise pragmática destina-se a deixar firme, a relação e, 

conseqüente, comunicação por intermédio de signos, por meio do CDC que se instala entre o 

emissor (CDC) e aqueles aos quais a mensagem está sendo dirigida, isto é, os destinatários, 

alunos consumidores e mantenedores particulares do ensino superior. 

Dessa forma, tem-se a medida de recepção e compreensão que alcançou o destinatário 

da mensagem, quando de sua decodificação, levando-se em conta o conjunto de signos pelo 

qual o receptor da mensagem é conhecedor. 

Sendo certo que a análise pragmática tem por objetivo, fazer com que o texto legal 

seja, de plano, assimilado pelo sujeitos, que são, o aluno consumidor e a instituição particular 

de ensino superior pelo CDC que são os destinatários finais da norma e, conseqüentemente, se 

eles sujeitos da relação jurídica de consumo compreenderem o CDC, dessa maneira, estará 

atendido o objeto da análise pragmática. 

 

5.3  Semiótica da Ciência Jurídica 

 

A idéia do campo jurídico é aquela do inter-relacionamento dos diferentes saberes que 

abarcam o fenômeno jurídico. 

                     Ora, considerando que o direito é uma experiência social complexa, de 

implicações teóricas e práticas multifacetadas, que envolvem desde a gênese política da 

norma, a logicidade do sistema jurídico, até as diferentes fases de sua aplicação prática, mister 

se faz que se possam distinguir aqueles diferentes saberes sem perder a idéia sua 

interdisciplinaridade.  

                     Dessa forma, utilizando semioticamente os paradigmas de sincronia e diacronia, 

 



 

a primeira relacionada com a sistematicidade de ciência jurídica e a diacronia relacionada com 

a sua funcionalidade, será possíveis a armadura de um quadro estrutural de mútua 

dependência e implicações recíprocas.  

            Para tanto, faremos uso da tridimensionalidade dialética do professor Miguel Reale, 

que concebe o fenômeno jurídico como triplamente determinado pela norma, pelo valor e pelo 

fato social, o que significa tratar o direito simultaneamente sob o prisma científico, filosófico 

e político-ideológico, em perspectiva sistemática; e como existência (norma), consistência 

(valor) e aplicação (fato social), em perspectiva funcional.  

            Ora, o que se observa no tratamento isolado de cada ciência estrutural do direito é que, 

sob prisma de conjunto, cada uma delas sofre, de acordo com a sua natureza, um impacto 

maior ou menor dos referidos paradigmas (ciência, filosofia ou ideologia) o que nos permitiria 

elaborar o seguinte esquema semiótico:  

a) nível filosófico (valor).(consistência) - expressão filosófica: ontognoseologia. 

(existência) - expressão científica: epistemologia e lógica jurídicas.(aplicação) - 

expressão ideológica: axiologia jurídica. 

b) nível científico (norma).(consistência) - expressão filosófica: teoria geral do 

direito.(existência) - expressão científica: dogmática jurídica.(aplicação) - 

expressão ideológica: jurisprudência dogmática. 

c) c) nível ideológico (fato social).(consistência) - expressão filosófica: sociologia, 

história e antropologia jurídica. (existência) - expressão científica: política jurídica. 

(aplicação) - expressão ideológica: teoria e ideologia da justiça. 

Relacionando, portanto, em perspectiva funcional, norma (existência), valor 

(consistência) e fato social (aplicação) com uma perspectiva sistemática que envolvesse o 

 



 

direito como linguagens diferenciadas (ciência, filosofia e ideologia), teremos o seguinte 

quadro explicativo do fenômeno jurídico, em toda sua amplitude: 

PERSPECTIVA SISTEMÁTICA DIREITO FILOSOFIA (valor) CIÊNCIA (norma) 

IDEOLOGIA (fato social). PERSPECTIVAFUNCIONAL CONSISTÊNCIA (valor) 

Ontognoseologia Jurídica Teoria Geral do Direito História, Sociologia e Antropologia 

Jurídicas. 

EXISTÊNCIA (norma) Lógica e Epistemologia do Direito Dogmática Jurídica Política 

Jurídica. 

APLICAÇÃO (fato social) Axiologia Jurídica Jurisprudência Dogmática Teoria e Ideologia 

da Justiça. 

 

CONCEITUAÇÃO SISTEMÁTICA DO CAMPO JURÍDICO 

 
Perspectiva Sistemática 

Direito Filosofia (valor)
Ciência 

 (Norma) 

Ideologia 

 (Fato Social) 

Consistência 

(valor) 

Ontognoseologia 

Jurídica: 

Conceitos de 

Direito 

Teoria Geral 

do Direito 

Hist., Sociologia 

e Antropol. 

Jurídica 

Existência 

(norma) 

Logística e  

Epist. do Direito

Dogmática 

Jurídica 
Política Jurídica 

Perspectiva 

Funcional 

Aplicação  

(fato social) 

Axiologia 

Jurídica 

Jurisprudência 

Dogmática 

Teoria e 

Ideologia da 

Justiça 

 

  O Quadro apresentado é bem ilustrativo da forma com que os diferentes saberes 

 



 

jurídicos são dependentes de seus paradigmas semióticos. Dessa forma, podemos apresentar 

as seguintes conceituações sintéticas, com vistas a ulteriores desenvolvimentos teóricos: 

Dogmática Jurídica: É o conjunto das leis vigentes, abarcando todos os ramos do 

direito positivo. É a ciência do direito no sentido estrito, como queria HANS KELSEN.  

Teoria Geral do Direito - É o sentido estrutural e filosófico da dogmática jurídica. 

Reunindo o complexo de normas afins em seus institutos (família, contratos, propriedade, 

etc.), a Teoria Geral do Direito é uma das metas-linguagens do direito positivado. Nos 

parâmetros da interdisciplinaridade, é ciência impregnada de filosofia. 

A Teoria Geral do Direito (Allgemeine Rechtslehre) surgiu na Alemanha em fins do 

século passado, como esforço de sistematização da experiência jurídica, não conforme vinha 

sendo precedida até então pela filosofia jurídica, mas de uma forma que fosse tanto quanto 

possível lógica e cientificamente adiáfora (ausente de juízos de valor). Seu propósito é, 

portanto constituir uma metodologia própria para analisar o fenômeno jurídico, substituindo a 

filosofia do direito. 

Nas palavras sempre claras de Miguel Reale, "a TGD distingue-se da filosofia do 

direito por ser um estudo que por inteiro se desenvolve ao nível das diversas formas do 

conhecimento positivo do direito, cujos conceitos e formas lógicas ela visa a determinar de 

maneira global e sistemática". "Ela é tão positiva como o direito positivo, isto é, não alimenta 

qualquer preocupação de indagar das condições ou pressupostos últimos e transcendentais da 

experiência jurídica, como faz a filosofia. A TGD, sem ultrapassar o plano empírico da 

experiência jurídica, determina os seus conceitos básicos, tais como os de norma jurídica, 

relação jurídica, sujeito de direito, direito subjetivo, fontes do direito, modelo jurídico, etc., 

descendo, progressivamente à determinação de conceitos menores, como os de direitos reais, 

obrigacionais etc."     

 



 

            Dessa forma, a TGD se constitui como uma metadogmática ou uma sistematização do 

direito positivo em seus conceitos fundamentais, com o que podemos dizer que as suas 

relações com a dogmática jurídica são aquelas semelhantes entre gênero e espécie. 

Michel Villey, num dos seus Doze Ensaios de Filosofia do Direito, relata-nos as 

dificuldades e os preconceitos que muitos juristas e professores franceses têm com relação à 

filosofia do direito (ministrada no início dos cursos jurídicos dentro da disciplina de 

Introdução à Ciência do Direito), preferindo aquela introdução com a Teoria Geral do Direito 

(comumente sob a responsabilidade de civilistas). 

Isto ocorre, diz-nos o citado jusfilósofo, porque na maioria das vezes 

certos "filósofos-juristas" não são nem filósofos e nem verdadeiros juristas. Aliás, a 

contribuição de Tomasius, Kant, Leibniz ou Hegel para o direito serviria, segundo ele, apenas 

para sistematizar e moralizar a experiência jurídica que, contudo, permanece possuída de 

lógica e moralidade próprias: Ainsi la doctrine de Kant, même quand elle prétend traiter de 

droit, demeure, axée sur la morale: le droit est pour Kant un a côte, un succédané ou une 

condition de la morale. Quant à l'ouvrade de Hegel, il y est question de beaucoup de choses: 

du cheminement de la Raison, de la liberté, de la 'personne' et de ses pouvoirs sur les choses - 

de la morale subjective - de la constituition de l'Etat - mais fort peu le l'art judiciare. 

Em resumo, a filosofia do direito retrata mal a experiência jurídica, desde que: 

a) apresenta constituindo um sistema fechado, uma ordem coerente de normas, 

conseqüência de uma estruturação modelada a partir de seus próprios pressupostos; 

b) aplica sobre o direito uma lógica inapropriada, dedutiva, com pretensões de esgotar 

a totalidade da experiência jurídica; 

c) leva a palavra "direito" a perder o seu significado autêntico, normativo das relações 

 



 

justas entre pessoas e grupos, substituindo-as pelas acepções de "direito subjetivo", 

"faculdade", "liberdade", ou outro conceito metafísico. Mutatis mutandis, o mesmo 

ocorre com as Teorias Gerais do Direito dos "juristas-filósofos" que, apesar de tudo, 

não conseguem se livrar das sistematizações filosóficas: pois, "definir as noções 

essenciais do direito, suas fontes principais, seu método, seu vocabulário geral, é 

uma obra útil dos juristas, sem a qual não pode funcionar corretamente a ciência do 

direito; mas que ultrapassa a competência dos juristas propriamente ditos e é da 

alçada dos filósofos. Foi isto que Kant quis enfatizar, ao distinguir entre o quid juris 

e o quid jus." Ainda mais, as TGD não conseguem se libertar de uma filosofia de 

"lugares comuns", pois os juristas, quando se põem a conceituar o direito, fazem-no 

a partir de leituras en pessant e de filosofias "da moda". Basta para isto lembrarmos 

de Deguit, Gény ou Kelsen, cujas TGD são uma mistura de positivismo científico e 

péssimas colocações filosóficas. Assim, o "florescimento das teorias gerais do 

direito, durante a segunda metade do século XIX é um subproduto da decadência de 

más filosofias do direito". A filosofia tem um importante papel a desempenhar na 

tarefa de elucidação dos conceitos fundamentais da ciência jurídica. E se as tarefas 

cometidas as TGD são muitas vezes também reconhecidas como de natureza 

filosófica, nenhum inconveniente há em que os "teóricos gerais" livrem-se de seus 

preconceitos e reconheçam os erros a que foram conduzidos, por não terem querido 

aceitar uma interpretação mais abrangente dos condicionamentos do fenômeno 

jurídico. 

Por isto, Norberto Bobbio é de opinião que o pano de fundo desta divergência é a 

atitude cientificista (ideológica!) de muitos, em não querer reconhecer a validade e a 

 



 

competência da filosofia jurídica. 

Contudo, seja reconhecendo uma aproximação de fato em que tratados de filosofia do 

direito nunca deixam de conter temas de TGD - e vice-versa, seja reconhecendo uma 

separação de direito (porquanto a filosofia do direito visa aspectos de conteúdo, enquanto a 

TGD visa apenas aspectos formais) isto deve significar que ambos são momentos (ou 

modelos) necessários e imprescindíveis no labor do conhecimento do direito. 

Como nos diz Legaz y Lacambra: "na chamada "teoria geral do direito" se constitui a 

filosofia do direito (grifo nosso) como uma teoria da ciência jurídica; seu objeto é descobrir e 

reduzir a sistemas aqueles conceitos que a ciência jurídica não explica porém pressupõe 

sempre. O método para chegar a isso é o método empírico, a redução da fenomenologia 

jurídica a constantes gerais por um processo de eliminação do acidental e variável e de 

unificação e descrição do uniforme. Assim, a teoria geral é parte da ciência jurídica se se 

considera esta como sistema universal de conhecimentos sobre o direito; porém está fora dela, 

como sistema que é de seus pressupostos; por ser teoria da ciência jurídica, não é ciência 

senão filosofia do direito: "toda a filosofia do direito e a única filosofia do direito que há em 

absoluto", como dizia Wallascheck".  

A colocação da TGD na estrutura semiótica do campo jurídico vem confirmar essas 

interdisciplinariedades. 

Jurisprudência Dogmática - É a solução judicial dos conflitos, nos processos. 

Atuando secundum legem, os magistrados devem decidir dentro dos parâmetros da lei. Isto, 

contudo, não impede a presença de uma certa flexibilidade advinda das circunstâncias de cada 

caso, em função dos valores implicados (axiologia jurídica) ou dos objetivos da justiça que se 

pretenda atingir. É, pois, ciência impregnada de ética e ideologia. 

 



 

Epistemologia e Lógica Jurídica - Como discurso de base filosófica, a epistemologia 

jurídica estará, contudo, sempre condicionada pelos aspectos de sua concretude dogmática, ou 

seja, os modelos de ciência jurídica advirão sempre de sua fenomenologia. O mesmo vale 

para a lógica jurídica, que deverá refletir uma analítica adequada da linguagem normativa. É, 

pois, filosofia de base científica. 

Ontognoseologia Jurídica - Para responder à questão essencial Quid sit ius? são 

esboçados diferentes conceitos de direito (jusnaturalista, positivista, realista, crítico, 

culturalista), cuja consistência será mais ou menos convincente na medida em que se 

relacionem com a lógica e epistemologia.. Segundo Reale trata-se de uma posição que fica 

entre o primado do sujeito e a do objeto. 

Axiologia Jurídica - A determinação dos objetivos do direito estão sempre 

dependentes de uma perspectiva de valor, sem prescindir de suas exigências eminentemente 

sociais. Por isso é discurso filosófico com larga implicação ideológica.  

Política Jurídica - A vigência e a eficácia das leis envolvem sempre correlações 

dogmáticas e ideológicas.  

Derrogando ou ab-rogando leis, os parlamentos interferem diretamente, seja no 

sistema jurídico, seja na dinâmica dos fatos sociais.  

Sociologia, Historia e Antropologias Jurídicas - Como discursos de consistência, 

suas análises deverão refletir a realidade social e a evolução dos fatos. Como tais, não ficam 

isentas de forte pendor idiográfico e, portanto, ideológico. 

         Teoria e Ideologia da Justiça - Como nos explica N. BOBBIO, a teoria e a ideologia 

da justiça propõem-se, a primeira, a determinar a justiça existente na lei positiva, enquanto 

que a última, a ideologia exprimiria o que o ordenamento deveria conter de justiça; ora, num 

 



 

caso como no outro, estaremos sempre em presença de juízos de valor de difícil distinção 

mais precisa.  
 

5.4  As Estruturas do Discurso 

A análise semiótica de um determinado texto, como o Código de Defesa do 

Consumidor, revela os diferentes níveis de sua estrutura, bem como o estatuto dos seus 

conteúdos manifestados, que segundo Greimas (1975:126) compreende ao que se expõe: 

1. as estruturas profundas que definem a maneira de ser fundamental dos 

indivíduos ou de  uma sociedade; 

2. as estruturas de superfície ou superficiais que estruturam uma gramática 

semiótica que ordena, em aspectos discursivos, os conteúdos capazes de 

manifestação; 

3. as estruturas de manifestação que atualizam, produz\em e organizam os 

significantes. 

A análise semiótica da estruturação e compreensão de um texto, em especial o 

jurídico, foco de deste estudo, necessita da descrição do percurso gerativo da enunciação de 

codificação, assim como a de decodificação, que revelam suas etapas, sua estruturação e 

transformação, explicitando como se desenvolvem e como se relacionam às instâncias do 

fazer cognitivo e do fazer discursivo. 

Segundo Pais (1993:296-308) tais etapas e processos de estruturação co-relacionam-se 

no percurso do texto manifestado a outros níveis de abstração, ou seja, às estruturas 

hiperprofundas, pré-semióticas e trans-semióticas, correlacionadas aos diferentes universos 

 



 

semióticos envolvidos com os níveis dos sistemas e das normas. 

Ainda, com apoio em Pais, o percurso gerativo de enunciação de codificação ocorre 

com a percepção biológica, filtrada culturalmente e complementar à análise da experiência, 

até sua manifestação exteriorizada em discurso e, em um processo inverso, o percurso 

gerativo da enunciação de decodificação possibilita a reconstrução teórica do semioticista 

com apoio nos textos manifestados. 

 

5.4.1  Percurso Gerativo da Enunciação 

5.4.1.1  O Percurso Gerativo da Enunciação de Codificação 

Ocorre:  

a. pela percepção biológica dos objetos, enquanto substância do universo 

cultural e produz os recortes culturais que se constituem em informações 

potenciais e compõem os designata do mundo referencial; 

b. pela conceptualização, os modelos mentais, assinalados pelos conceptus de 

primeiro grau, constituídos de semas conceptuais disponíveis em qualquer 

comunidade humana; 

c. pela semiologização que caracteriza a fase intermediária entre os processos de 

conceptualização e a semiotização. Tal universo semiológico caracteriza a 

instância em que ocorre a conversão da forma do Universo cultural, os 

modelos culturais, em substância semiológica que originam os significados 

 



 

virtuais; 

d. pela semiotização em que ocorre a passagem do nível cognitivo ao semiótico, 

via lexemização, ocorrente em uma reordenação do Universo semiótico, com 

a transformação de conceptus em lexes e lexias. Nessa instância, instaura-se a 

significação, a função pragmática. Os processos de reordenação do Universo 

semiótico e a produção de lexias manifestam-se pela atualização em discurso, 

respeitadas as restrições semânticas e coerções de normas discursivas. 

e. pela semiose, gênese de produção de significação e informação do discurso  

manifestado. 

 

 5.4.1.2  O Percurso Gerativo de Enunciação de Decodificação 

 

Que significa o fazer interpretativo do enunciatário e representa o sentido inverso: 

a. pelo processo semasiológico, partindo do signo para o conceito.Tal percurso 

decorre da percepção ou decodificação do texto, enquanto objeto semiótico 

concreto. 

b. pela etapa consecutiva ocorre o reconhecimento da semiótica-objeto e dos 

elementos manifestados; 

c. pela ressemiotização que reconstitui o texto e leitura e compreende a 

relexemização que organiza as funções semióticas; 

 



 

d. pela reatualização que resulta do reconhecimento das coerções de normas 

discursivas. A ressemiologização compreende o reordenamento dos campos 

semânticos. 

e. pela reconceptualização que reconstrói, pelo sujeito semiótico, o protótipo e a 

reconstituição da análise da experiência, em nível conceptual, com o 

reconhecimento do metassistema conceptual, em que os resultados direcionam à 

realimentação e auto-regulagem dos processos semióticos de produção. 

É possível considerar a existência de uma tensão dialética entre o sistema cultural 

ocorrente nas estruturas hiperprofunadas e o metassistema conceptual que define a informação 

do conteúdo dos sistemas semióticos e seus discursos. 

 Segundo Pais, observa-se, também, “a tensão entre o sujeito e os sistemas 

semióticos, entre os sistemas semióticos e o mundo construído”. Assim, o sujeito estabelecerá 

tensão com “o mundo construído” por ser intermediário dos sistemas semióticos e seus 

discursos, enquanto processos de produção. 

Propõe-se a análise de alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor sob a 

perspectiva Semiótica de  Greimas... para finalmente propor octógonos, em Semântica 

Profunda que espelhem a situação em tela discutida nesta Dissertação. 

 Com apoio em Bittar, (1991:VII e ss.) “.... a expedição do Código de Defesa do 

Consumidor responde a antiga exigência da economia de mercado, que se ressentia de 

instrumental adequado para contrabalançar os desequilíbrios existentes entre as grandes 

concentrações empresariais e os consumidores em geral, na aquisição e na fruição de bens e 

 



 

serviços para a satisfação de necessidades humanas primárias.”  

 Complementa o autor que “... o binômio em que repousa o regime jurídico da 

economia do mundo liberal, a saber, a defesa da concorrência e a proteção do consumidor, 

permitindo-se de um lado, o respeito aos direitos dos competidores e, de outro, o do 

adquirente de bens e de serviços colocados no mercado.” 

Integram-se, desse modo, na regência da matéria, os dois princípios fundamentais, o 

da lealdade com o concorrente e o da honestidade com o consumidor, erigida, desde tempos 

antigos, em vigas mestras do direito negocial.” 

Acrescenta, também, o autor que “Informado por princípios próprios e estratificado 

sob a forma de normas de ordem pública, o Código busca o equilíbrio na relação de consumo, 

conferindo aos consumidores o instrumental de defesa compatível com as necessidades do 

mundo presente.” 

 Propõe, ainda, o autor citado (1991) que “Com efeito, tendo no universo 

contratual do setor poderosas empresas, detentoras de tecnologias próprias, ao lado de pessoas 

normais do povo consumidor, além de profissionais e outras empresas, também 

consumidoras, o Código arma a parte mais fraca economicamente com mecanismos de 

proteção, públicos e privados, que lhe permitirão a consecução de justiça na contratação 

denominada de massa”. 

 Para Bittar, (1991) no contexto do Código de Defesa do Consumidor destaca-se 

o que segue: 

1. o esquema administrativo instituído para a regência dessas relações; 

 



 

2. o esquerma processual especial edificado para a eficiente proteção do consumidor; 

3. o reconhecimento explícito de vários direitos básicos do consumidor; 

4. a expressa descrição de ações abusivas na contratação, na publicidade, na 

comercialização e em outros pontos das relações de consumo; 

5. o sancionamento dessas práticas, nos planos civil, penal e administrativo; 

A textura do Código de Defesa do Consumidor distribui-se em: 

1. a declaração solene dos direitos dos consumidores; 

2. a definição de uma política legislativa de consumo; 

3. a instrumentação de órgãos públicos para a defesa do consumidor; 

4. a definição dos ilícitos em matéria de relação de consumo; 

5. a coibição dessas práticas, com sancionamentos próprios; 

6. a instituição de órgãos judiciais especiais; 

7. a modificação de conceitos e de institutos processuais para efeito de defesa de 

interesses de consumidores; 

8.  estímulo à formação de entidades privadas de proteção do consumidor, 

legitimadas para a sua defesa, inclusive judicial. 

Dessa forma, o Ministério Público terá um papel relevante para, propor ações, não só 

previamente, mas também, a posteriori e defender a posição dos consumidores contra práticas 

 



 

abusivas nas relações de consumo, no interesse comum da sociedade. 

No aspecto processual, as ações poderão ser ações coletivas o meio mais adequado 

para a satisfação de interesse dos consumidores ou de associações privadas, com 

processamento, fins e efeitos ajustados à filosofia protecionista. 

Assim, alcança-se a proteção de grupos, de categorias, de alas sociais, econômicas, 

profissionais e outras, dentro de um espírito de união entre os envolvidos, em torno da 

entidade respectiva, quais sejam: de consumidores de um produto contra o seu fabricante; 

compradores de um imóvel contra a incorporadora e outros casos em que as circunstâncias 

coloquem as pessoas relacionadas a um mesmo fornecedor ou disponente de bens ou de 

serviços nas denominadas relações de consumo, em situação de paridade quanto à lesão ou à 

ofensa sofrida. 

 Conquanto permita, tal situação, de um lado, que se sobressaiam as empresas 

bem aparelhadas para atender às necessidades do mercado, sob o signo do respeito à 

personalidade humana, de outro oportunizam que se sancionem, convenientemente, os desvios 

de conduta praticados pelo agentes do setor em detrimento de consumidores. 

Assim, destacam-se medidas de proteção ao consumidor como: 

1. a coibição de práticas abusivas  no que diz respeito à publicidade enganosa; 

2. o sancionamento a vendas sob impulso ou vendas agressivas; 

3. a responsabilização do produtor ou do fabricante por vícios ou por defeitos de bens 

ou de serviços; 

 



 

4. a responsabilização por informações indevidas contidas em cadastros e em bancos 

de dados; 

5. a responsabilização por danos decorrentes de cobranças abusivas ou vexatórias; 

6. a responsabilização ou a nulificação, em casos de cláusulas abusivas contidas em 

contratos de adesão; 

7. a assistência ao consumidor em contratações em massa. 

Quanto ao elenco de medidas sancionatórias propostas segue-se: 

1. a devolução de mercadorias com vícios; 

2. o desfazimento do negócio sob impulso; 

3. a contrapropaganda quando enganosa; 

4. a modificação ou o ajuste de cláusula contratual; 

5. o ressarcimento de danos morais e patrimoniais sofridos pelo consumidor e sob 

quantias desestimuladoras de novas práticas e outras. 

 

5.5  A análise Sociossemiótica e Semiolingüística do Discurso Jurídico: O Código de    

Defesa do Consumidor 

 

 

 



 

5.5.1  Do Preâmbulo 

 

 No preâmbulo do Código de Defesa do Consumidor lê-se: 

 “Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências” 

 “O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:” 

Este enunciado do preâmbulo da Lei Federal n.8.078, de 11 de setembro de 1990, 

denominado Código de defesa do Consumidor, analisado pela sociossemiótica, evidencia uma 

narrativa mínima, constituída de um enunciado de Estado, denominado inicial, um enunciado 

de Transformação, e um enunciado de Estado final. 

Observa-se que o enunciado de Estado Inicial apresenta a sociedade brasileira em 

disjunção com o Código de Defesa do Consumidor, visto que o contexto jurídico da nova Lei 

representa um novo comportamento para os participantes das relações de  oferta de serviços e 

outros e de consumo. 

En e 1= ( S1  U  Ov1) 

Com a sanção presidencial e a devida publicação dessa Lei, identifica-se no texto, um 

enunciado de fazer, determinado pelo Presidente da República.  O novo texto deve 

transformar as relações de serviços e de consumo dessa sociedade, em busca de um  Objeto de 

Valor, qual seja,o cumprimento  da nova Lei que deve a partir da vigência legal, reger as 

atividades dos indivíduos em suas inter-relações de venda e compra, ou comerciais. 

 



 

En e 2 = F [ ( S1  U  Ov1)  ⇒   ( S1  ∩  Ov1 )] 

Sob a ótica da sociossemiótica e semio-narrativo, o Sujeito-Sociedade passa a um 

estado conjuntivo com o texto legal e estabelece o enunciado de estado final. 

En = ( S1  ∩  Ov1) 

Desse contexto lingüístico, surge, via a enunciação enunciada, um Programa Narrativo 

que é manifestado na seqüência textual-discursiva, que se denomina PN3, vez que o PN1 

encontra-se subjacente ao texto explicitado, enunciado, representado pela apresentação de um 

Projeto a Câmara dos Deputados e após discussão e aprovação, remetido ao Senado para nova 

apreciação, debates e aprovação. Evidencia-se o PN1, na enunciação enunciada, pela ação do 

Poder Legislativo (Congresso Nacional) que elabora a Lei n.8.078/90.  

Assim, o Poder Legislativo, PN1, pelo seu fazer-fazer assume o papel de Destinador 

(coletivo) da Lei, encaminhando-a ao Presidente da República, PN2, que deve a sancionar e, 

finalmente, promulgá-la. 

Em sancionando a Lei, o Presidente da República passa a Destinatário da Lei e esta, 

Lei n. 8.078/90, a Objeto de Valor da relação estabelecida. 

DrC2
Congresso Nacional 

Poder Legislativo 

Dário 
Presidente da República 

Sujeito3 
Sociedade 

Ov 
(CDC – Projeto de Lei) 

 

 

 

 

 



 

Cumpre ao Presidente da República, por determinação constitucional sancionar ou 

vetar as leis elaboradas pelo Poder Legislativo, ou seja, pelo Congresso Nacional. O Código 

de Defesa do Consumidor foi sancionado.A análise semiótica revela a existência de um 

Destinador-Julgador, representado pelo Presidente da República, via ato de sanção jurídica e 

de um Destinatário-Sujeito dessa sanção, o próprio Congresso Nacional. 

Dário 
Congresso Nacional 

Dr3
Presidente da República 

SujeitoC 
Sociedade 

Ov 
Lei – poder-fazer-dever 

 

 

 

 

Exerce o Presidente da República o papel actancial de Destinador-Manipulador, posto 

que destina a lei ao Sujeito-Destinatário-Sociedade. O Objeto de valor proposto é a Lei, 

Código de Defesa do Consumidor, cujos valores jurídico-sócio-culturais permanecem 

definidos na relação com o Sujeito-Sociedade. 

DrM3
Presidente da República 

“eu promulgo” 

Dário 
Sociedade 

Sujeito 
indivíduos 

Ov 
Lei 

 

 

 

 

 

De outra parte o actante sincrético “Presidente da República” e Congresso Nacional” 

 



 

evidencia-se como um Destinador Manipulador, em relação a um Destintário-Sujeito, o 

próprio poder Judiciário, cuja competência modal do dever-fazer, cumprindo as 

determinações legais e na sua atuação deverá cumprir o  ali disposto, uma vez que seu Objeto 

de valor é o de dirimir os conflitos sociais, e distribuir a justiça, com apoio na Lei. 
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Dário 
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Por sua vez o Poder Judiciário assume o papel actancial de Destinatário-Sujeito, 

posto que desempenha o seu fazer com apoio no texto legal, caso em que a própria Lei é o 

Destinador Manipulador. 
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Dessa forma, o Poder Judiciário assume o papel actancial de Destinador-Julgador, 

em relação ao Destinatário-Sujeito-Sociedade, S1 e aos Destinatários-Sujeitos 

Consumidores, bem como aos prestadores de serviços e outros. 
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O conhecimento da Lei erege-se como condição e caracteriza-se como um Programa 

Narrativo Auxiliar do Sujeito-Judiciário, Pna, e a fim de que este possa realizar o 

Programa Narrativo Principal, PNp, que lhe é fundamental, realizar o seu Objeto de valor 

que é distribuir a Justiça, segundo a Lei. 

 PNp 
DrJC

Poder Judiciário 
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Dário 
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S 
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Ov1 
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Constata-se, assim, um actante coletivo que desempenha uns papéis sincréticos, 

 



 

representados pelas ações do Congresso Nacional e pelo Presidente da República, cujo 

desempenho final consiste em decretar, sancionar e promulgar a Lei por suas competências 

modais complexas do poder-fazer-ser que remete a um  poder-fazer-dever e, finalmente, 

poder-fazer-fazer. 

Dessa forma, a atuação do Destinador-Manipulador - Sociedade (Dorc1) 

complementa-se em duas fases: 

1. a das modalidades virtualizantes ou de instauração de um sujeito  com a 

atribuição de competência semântica pelo saber e pelo crer; 

2. e das modalidades factitivas via doação de competência modal pelo fazer . 

Assim, é necessário que o Destinador-Sujeito-Legislador conheça, creia, adote e 

represente os valores postos e praticados pelo Destinador-Sociedade ( Dorc1 ), para que 

adquira a competência semântica que lhe è atribuída.Por parte do Destinador, trata-se de um 

poder-fazer-saber e de um poder-fazer-crer, sustentado nos valores adotados pela 

sociedade e pela cultura, uma vez que se fundamenta em um saber compartilhado sobre um 

sistema de crenças. 

Ademais, o papel do Destinador-Manipulador-Sociedade (Dorc1) fundamenta-se na 

atribuição da competência modal, por manipulação, em que o Destinador doa ao 

Destinatário-Sujeito-Legislador os valores modais do querer-fazer, dever-fazer, saber-

fazer e poder-fazer. O fazer persuasivo do Destinador leva ao fazer interpretativo do 

Destinatário que aceita a manipulação e passa a elaboração da Lei. 

O Destinador-Manipulador-Legislador (Dorc2) desempenha esse papel em duas 

 



 

etapas: 

Uma, em que o Destinatário-Sujeito-Sociedade(S1) necessita saber e crer nos 

valores atribuídos pelo Legislador( Dorc2), consubstanciados nos fundamentos dispostos nas 

Leis. 

Por outro lado, o Destinador-Manipulador-Legislador(Dorc2) atribui ao 

Destinatário-Sujeito-Sociedade(S1) a competência modal de um fazer persuasivo, via um 

poder-fazer-dever.Assim, o S1, pelo seu fazer interpretativo cumpre aceitar ou rejeitar a 

manipulação e quanto a Lei analisada neste estudo, aceita. 

Do Art. 6º- São direitos básicos do consumidor: 

...................... 

 II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e 

serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; 

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem; 

IV – a apresentação contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais 

coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no 

fornecimento de produtos e serviços; 

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem 

 



 

excessivamente onerosas; 

O texto da Lei manifesta-se um Destinador-Manipulador vez que se destina aos 

sujeitos  das relações de consumo, qual seja, os Consumidores-Sociedade e as instituições 

que ofertam serviços, no caso, Instituições Mantenedoras de Ensino Privado. 

As instituições mantenedoras de Ensino Privado como sujeito coletivo desenvolvem 

um PNp – Programa Narrativo principal que consiste na prestação ao público consumidor de 

serviços educacionais, mediante uma determinada remuneração. Diante disto e à luz do 

Código de Defesa do Consumidor tais prestações pagas deverão corresponder a mais perfeita 

qualidade de ensino e preparo do consumidor para o desenvolvimento de habilidades na 

preparação dos futuros profissionais. 

 Desenvolvem, também, as Instituições Mantenedores de Ensino Superior 

Privado Pna – Programas Narrativos auxiliares, como: Propaganda de Vestibulares na 

imprensa local e estadual, certames, concursos, e outros, na procura de clientes, ou seja, 

alunos consumidores. 

 Os Sujeitos Individuais, futuros alunos, inscrevem-se para os exames 

Vestibulares, seduzidos pela propaganda adotada e pela busca de formação intelectual e 

técnica, visando ao desenvolvimento pessoal, via aquisição e preparo específicos a serem 

adquiridos para a área profissional escolhida. 

 Assim, ao alcançar êxito no Exame Vestibular, o cliente insere-se em um rol de 

deveres a cumprir, como segue: deve pagar a matrícula e as mensalidades estipuladas pelas 

Instituições, freqüentar assiduamente às aulas, preparar os trabalhos determinados pelos 

 



 

professores submeterem-se as avaliações; além de ser educado com os colegas, mestres e 

demais funcionários envolvidos nesse processo educacional. Objetiva o aluno obter o direito a 

conquista a um Objeto de Valor – Ov, pretendido, qual seja, a terminalidade do Curso em 

questão e preparo para o exercício de uma profissão. 

 Em seus PNs a – Programas Narrativos auxiliares, as Instituições 

Mantenedoras de Ensino Superior Privado, também apresentam um elenco de direito e 

deveres em relação aos seus Consumidores. Devem apresentar setores Administrativos 

eficientes para atendimento a professores e alunos, via Tesouraria, Serviço de Secretaria, 

Direção competente, disposta a solucionar os problemas e dificuldades docentes e discentes, 

apoio cultural com palestras e cursos, além de dispor de recursos Áudio-Visual, apoio 

psicológico e médico, para o desenvolvimento de programas de Saúde Mental e Física; 

Ouvidoria para atender as reclamações e anseios, em especial aos discentes; um aparelhado e 

competente Departamento para recrutar novos docentes; boa e ampla estrutura física; 

biblioteca e laboratório amplos, bem aparelhados e atualizados, coordenados por um 

profissional da área; com bons aparelhos para desenvolver os conhecimentos de Informática, 

com oferta de aparelhagem nova atualizada e cursos em diversos níveis de dificuldade, bem 

como Programas atualizados à disposição e acesso contínuo e constante, permitido aos 

docentes e discentes. 

 Os alunos, Sujeitos Coletivos consumidores apresentam um Pna – Programa 

Narrativo auxiliar com a expectativa de usufruir boa qualidade de prestação de serviços 

educacionais e toda a infra-estrutura anunciada via Propaganda. 

 Tal qualidade deve atingir todos os objetivos do futuro profissional, pelo qual 

 



 

anseia toda a cidadania. 

 Em contrapartida, a carência dos elementos relacionados como imprescindíveis 

à aquisição à qualidade educacional, darão margem a uma gama infinita de possibilidade de 

reparação geral, objetivando buscar esse hiato educacional. 

Ad argumentandum tantum a desconstituição da personalidade jurídica da Instituição 

Superior Educacional Privada, por meio de provocação por parte insatisfeita junto ao 

Ministério Público do Consumidor poderá este, instaurar Ação Civil pública para o devido 

fechamento da malsinada Instituição Superior de Ensino Privado e no mesmo sentido interpor 

Ação por Danos Materiais e Morais, pelas quais farão jus, direito, os alunos Consumidores. 

 Quanto ao aspecto penal poderão ser invocados, em tese, o crime de estelionato 

e de crime de propaganda enganosa. 

 Ainda, no aspecto civil, é de suma importância preservar o equilíbrio contratual 

entre os sujeitos da relação de Consumo, do qual o consumidor é as partes menos favorecidas, 

permanecendo o ônus da prova perante a Justiça da Instituição Educacional Superior Privada, 

cuja responsabilidade é objetiva. 

Dr e Dr – a análise semiótica da Lei 8.078/90 aponta para a existência de um 

Destinador, qual seja, a própria Lei que dispõe sobre os comportamentos, em nosso estudo, as 

Instituições de Educação Superior Privadas. 

 

A Lei, enquanto Destinador regra comportamentos dos Destinatários a quem as 

 



 

destina Instituições de Educação Superior Privada e aos seus alunos, os Consumidores que, 

por sua vez buscam Objetos de Valor. Tal Objeto de Valor é perseguido pelas Instituições que 

desejam seduzir os alunos a ingressar em seus cursos. Por sua vez, os discentes buscam como 

Objeto de Valor, ingressar em um Curso Superior, adquirir conhecimentos específicos e, 

finalmente a especialização profissional, adquirida com a terminalidade do Bacharelado ou 

Licenciatura. Temos pois:  

 

 

 

 

Dor

Lei 
Dário 

Mantenedora e  
Outros (Judiciário) 

SC1
Sociedade 

consumidores em geral 

Ov 
Oferta de  

Cursos Universitários 

PN a 
Sociedade Mantenedora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dor

Lei 
Dário 

Poder Judiciário 

SC1
Sociedade 
Judiciário 

Ov 
fazer justiça 

Dor

Lei 
Dário 

Discentes 

SC1
Sociedade 

consumidores em geral
(segmentos sociais) 

Ov 
Ingresso em 

Curso Universitário 

PN a 
Discentes / Sociedade 

PN a 
Poder Judiciário / 

Sociedade

 



 

 Dr ou anti Destinador 

 O(s) anti-Destinador(es) apresenta(m)-se via papel desempenhado pelas 

Instituições Educacionais Superiores Privadas quando não oferecem aos 

discentes/consumidores os recursos necessários para a manutenção dos mesmos nos cursos, 

como: carência de bolsas de estudo, mensalidades altas, docentes nem sempre bem 

qualificados, bibliotecas inadequadas às necessidades discentes, infra-estrutura deficiente, 

entre outros que poderão dificultar a permanência dos discentes no curso. 
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5.5.2  Os Sujeitos 

 A universidade de elementos que compõe a estrutura das instituições de Ensino 

Superior Privado constitui o Sujeito Coletivo. 

 Já a universalidade composta pelos alunos de uma parte constitui o Sujeito 

Coletivo e de outra, os Sujeitos Individuais. 

 

 

 

 



 

5.5.3  Os Adjuvantes das Mantenedoras 

 

 As mantenedoras para desenvolver seu PNp – Programa Narrativo Principal e 

Pna – Programas Narrativos auxiliares e atingir os objetivos a que se propõe, conta com os 

Adjuvantes, papéis desempenhados pelos Professores, Diretores, Coordenadores, Auxiliares 

de Disciplina, Secretaria, Tesouraria e todos os elementos humanos ou não que desempenhem 

seus papéis, funções, quanto ao bom funcionamento da infra-estrutura. 

 

5.5.4  Os Oponentes das Mantenedoras 

 

 As Instituições Educacionais de Ensino Privado no desenrolar de seus PNsp e 

Pnsa deparam-se com papéis desempenhados pelos Oponentes, quais sejam: os Professores, 

Diretores, Coordenadores descontentes com as Mantenedoras e, buscando junto aos órgãos de 

classe seus direitos trabalhistas. Além desses, inserem-se os meios de Comunicação, 

Ministério Público, Procon, MEC, Ouvidoria Pública do Consumidor que agem como órgãos 

fiscalizadores externos das instituições em defesa do cidadão. 

 

 

 

 



 

5.5.5  Os Adjuvantes dos Consumidores 

 

 Os clientes ou consumidores, os discentes, dispõem para controle e defesa de 

seus direitos, do Ministério Público, MEC, Ouvidoria do Consumidor, Imprensa, UNE, OAB, 

CRM, CREA, CEF, CROSP, AFUSE, PROCON e outros. 

 

5.5.6  Os Oponentes dos Consumidores 

 

 Os Oponentes dos Consumidores ou clientes encontram-se na própria 

Mantenedora Educacional que não oferece aos discentes os serviços propagados, os maus 

professores, os diretores omissos, negligentes, tendenciosos, autoritários, bem como os 

Coordenadores de Curso e/ou de área. 

 Já a má situação econômica dos discentes revela o grande Oponente na busca 

do ideal universitário de uma especificação profissional, conduzindo-os, não raras vezes, a 

desistência ou abandono do curso escolhido. 

 Em semântica profunda, apresentamos na seqüência os octógonos, resultantes 

da descrição semiótica retro. 
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CONCLUSÕES FINAIS 

 

 

De tudo o que foi estudado se buscou nessa nova relação de consumo a proteção de 

algumas expectativas básicas dos alunos consumidores na relação de consumo pela prestação 

de serviços educacionais superiores, junto à universidade privada brasileira como a adequação 

do ensino como produto adquirido e proteção de seu investimento e na formação intelectual e 

profissional do formando consumidor e bem como de toda a cidadania. 

O CDC é o reflexo de uma nova concepção mais social do contrato educacional 

superior, onde à vontade dos sujeitos (partes da relação educacional) é a única fonte das 

obrigações, assumindo a lei uma posição dominante. 

O princípio clássico da autonomia da vontade é relativizado por uma questão de ordem 

social, havendo que se harmonizar com novas normas de tutela da relação de consumo 

educacional como a boa-fé, a segurança e o equilíbrio contratual, passando o Direito a ser o 

orientador do conteúdo dos contratos universitários – e não apenas da forma. 

Em princípio, estas regras se aplicam às relações entre o fornecedor de ensino 

(universidade) e o aluno consumidor, comportando exceções previstas nas próprias normas – 

parágrafo único do art. II e arts. XVII e XXIX do CDC, especialmente em razão da 

vulnerabilidade do aluno consumidor. 

A importância da conceituação do aluno universitário consumidor reside na limitação 

 



 

da competência (ratione personae) estabelecida no art. 1o “O presente Código estabelece 

normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos 

dos artigos 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e artigo 48 de suas 

Disposições Transitórias”. 

Já a definição de consumidor tem origem no art. 2o. do CDC: “Consumidor é toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. O 

aluno universitário é a razão de ser de nossos estudos. 

“Parágrafo único – Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.” 

Esta definição traz a idéia inicial da proteção do aluno consumidor que contrata ensino 

superior com a universidade. 

O CDC, a princípio, parece ter escolhido uma definição mais objetiva de consumidor, 

trazendo como única restrição a aquisição ou utilização do bem ou serviço como 

destinatário/final. 

Existe a corrente doutrinária sobre essa questão nascida da vontade. representada pelos 

“Finalistas”, onde a vontade assim se expressa: a tutela especial reside na vulnerabilidade do 

consumidor nas relações contratuais, conforme o art. 4o, I: “A Política Nacional das Relações 

de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo” (...). 

Assim, entendem os finalistas que a interpretação de destinatário final deve obedecer a 

 



 

um critério restritivo, como requerem os princípios básicos do CDC em seus artigos 4o e 6o. 

Portanto, seria destinatário final aquele destinatário fático que retira do 

mercado/serviços/educacionais. 

O fim da norma do CDC parece ser a proteção do (mais fraco - aluno universitário - na 

relação de consumo educacional justamente em razão de sua vulnerabilida-de técnica não tem 

conhecimentos específicos, vulnerabilidade jurídica não têm conhecimentos jurídicos). 

Como vimos, a definição do campo de aplicabilidade das normas de defesa do CDC se 

dá em razão do aluno/consumidor ser o destinatário final do produto ou serviço, em matéria 

de educação do ensino superior no Brasil, não se esquecendo de que a C.F de 1988, no 

Capítulo II, dispôs no campo da educação, aqueles princípios que devem reger o ensino, 

tornando-o direito de todos, dever do Estado e da família, garantindo a autonomia 

universitária em seus aspectos didático-científicos, administrativos e de gestão financeira e 

patrimonial. Estabelecendo que haverá uma indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e 

extensão de serviços à cidadania. Assim, então, como vimos, a partir desta autonomia 

constitucional no que tange a autonomia didático-científico, a qualidade, a presteza e o 

equilíbrio entre acadêmicos e universidade deverão entrosar-se diante do CDC como direitos 

difusos, passíveis de serem fruídos por um grupo de pessoas que esperam desses serviços a 

presteza e dedicação com qualidade no ensino superior para serem verdadeiros cidadãos a 

serviços de seu país. 
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